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YÖNETMELİKLER
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SPOR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlalini oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazlarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,
b) İl müdürlüklerince düzenlenen veya izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde meydana
gelen disiplin ihlallerini,
c) Bakanlığa bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde
düzenlenen veya bu federasyonlarca düzenlenen ya da izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde
meydana gelen disiplin ihlallerini,
ç) İl müdürlükleri ile bağımsız spor federasyonlarınca il düzeyinde birlikte düzenlenen
müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,
d) Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin
spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin ihlallerini,
ve bu disiplin ihlallerine uygulanacak disiplin cezalarını kapsar.
(2) Bağımsız spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya bunlardan izin
alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen futbol müsabaka ve faaliyetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesi ve ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 212 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bağımsız spor federasyonu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre kurulan
bağımsız spor federasyonlarını,
b) Bağlı federasyon: Bakanlığa bağlı spor federasyonlarını,
c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Disiplin kurulları: Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullarını,
e) Federasyon: Bakanlığa bağlı federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını,
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f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüklerini,
g) İl müdürü: Gençlik ve spor il müdürlerini,
ğ) Kişi: Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, sporcu,
kulüp yöneticisi, kulüp görevlileri, müsabaka görevlileri ve bu Yönetmelik kapsamındaki müsabaka ve faaliyetlerle ilgili diğer gerçek kişileri,
h) Kulüp görevlisi: Sporcular haricinde, spor kulübü bünyesinde yer alan teknik direktör, antrenör, diğer teknik ve idari görevliler, sağlık ekibi, özel güvenlik, kulüp çalışanları ile
yaptığı işin niteliği ve süresine bakılmaksızın kulüpte sporla ilgili faaliyet gösteren diğer görevlileri,
ı) Kulüp yöneticisi: Başkan, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, kulüp müdürü ve genel
sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,
i) Müsabaka alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı
yer ile sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerleri,
j) Müsabaka esnası: Müsabakanın başlama anından itibaren bitiş anına kadar geçen süreyi,
k) Müsabaka görevlisi: Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından müsabakada
görevlendirilen görevlileri,
l) Müsabaka öncesi: Takımların veya seyircilerin müsabaka alanı içine girmelerinden
itibaren müsabaka esnasına kadar geçen süreyi,
m) Müsabaka sonrası: Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin müsabaka
alanı dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi,
n) Okul sporları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında
yurt içinde düzenlenen spor müsabakası ve faaliyetleri,
o) Özel müsabaka: Bakanlıktan, il müdürlüğünden veya federasyondan izin alınarak
düzenlenen resmî müsabakalar dışındaki spor müsabakalarını,
ö) Resmî müsabaka: Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen
spor müsabakalarını,
p) Sezon: İlgili lig veya faaliyetteki ilk resmî müsabakanın oynanmasından son resmî
müsabakanın oynanmasına kadar geçen süreyi,
r) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile
seyircilere ait seyir alanları, özel seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Yönetmeliğin uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları, müsabaka öncesinde, esnasında
veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerleri,
müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak
seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri,
s) Spor bilgi sistemi: Bakanlık spor bilgi sistemini,
ş) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında
faaliyette bulunan kuruluşu,
t) Spor müsabakası: Bakanlık, bağlı federasyonlar ve il müdürlüklerince düzenlenen
veya bunlar tarafından izin verilen müsabakaları,
u) Sporcu: Bakanlık ile federasyon nezdinde lisanslı kişileri ve eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen müsabakalara katılmak üzere lisans verilen öğrencileri,
ü) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 212 nci maddesine göre kurulan Tahkim Kurulunu,
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v) Takım: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt
içinde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlere katılan spor takımlarını ve ferdi okul kafilelerini,
y) Üst disiplin kurulu: İl spor disiplin kurulları yönünden Merkez Spor Disiplin Kurulunu; Merkez Spor Disiplin Kurulu yönünden Tahkim Kurulunu,
z) Yerel ligler: İl müdürlükleri ile bağımsız spor federasyonlarınca birlikte düzenlenen
il düzeyindeki müsabakaları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulleri
Merkez Spor Disiplin Kurulunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Merkez Spor Disiplin Kurulu; Bakan tarafından iki yıl için görevlendirilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Üyelerin en az beşinin hukukçu, ikisinin ise spor
alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde
bulunmuş kişiler olması şarttır.
(2) Merkez Spor Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir başkan vekili
ve bir raportör seçer.
(3) Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi
tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır. Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek
yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca asıl üyeliğe seçilen yedek üyelerin görev süresi,
yerine seçildiği asıl üyenin görev süresi kadardır.
(4) Federasyonlarda veya spor kulüplerinde görevli olanlar, ihtar cezası dışında sportif
ceza alanlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla bir süre ile hapis cezasına
mahkum edilen veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme ve şike ve teşvik primi suçlarından mahkum olanlar Merkez Spor
Disiplin Kurulu üyesi olarak görevlendirilemez.
Merkez Spor Disiplin Kurulunun görevleri
MADDE 6 – (1) Merkez Spor Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız spor federasyonlarının
disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti
üzerine Bakan tarafından sevk edilmeleri üzerine bunlar hakkında karar vermek.
b) Bağlı federasyonlarca ve bunların izni ile yapılan spor müsabakası ve faaliyetlerde
meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar vermek.
c) İl spor disiplin kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak karar vermek.
ç) İl spor disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı
davranışlarının tespiti halinde o yerin valisi tarafından sevk edilmeleri üzerine bunlar hakkında
karar vermek.
d) İl spor disiplin kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin kesin
karar vermek.
e) Disiplin yargılamasına ilişkin iş ve işlemleri spor bilgi sistemine kaydetmek.
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Merkez Spor Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Merkez Spor Disiplin Kurulu; Başkan veya yokluğu halinde başkan
vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Başkan ve başkan vekilinin yoklukları halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak aralıksız üç veya bir yıl içinde
toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
(2) Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
(3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun idari işlerini yürütmek üzere Merkez Spor Disiplin
Kurulu Başkanının önerisi üzerine; Merkez Spor Disiplin Kuruluna Bakanlık tarafından bir
koordinatör görevlendirilir. Koordinatör, Merkez Spor Disiplin Kurulu Başkanına bağlı olarak
çalışır.
(4) Merkez Spor Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.
(5) Merkez Spor Disiplin Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar için
tespit edilen ücretler, ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından karşılanır.
İl spor disiplin kurullarının oluşumu
MADDE 8 – (1) Her ilde oluşturulacak kurul, il müdürünün teklifi ve valinin onayı ile
iki yıl için görevlendirilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Üyelerin en az üçünün hukukçu,
ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kişiler olması şarttır.
(2) Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
(3) Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi
tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır. Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek
yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca asıl üyeliğe seçilen yedek üyelerin görev süresi,
yerine seçildiği asıl üyenin görev süresi kadardır.
(4) Federasyonlarda veya spor kulüplerinde görevli olanlar, ihtar cezası dışında sportif
ceza alanlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla bir süre ile hapis cezasına
mahkûm edilen veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme ve şike ve teşvik primi suçlarından mahkum olanlar kurul üyesi
olarak görevlendirilemez.
İl spor disiplin kurullarının görevleri
MADDE 9 – (1) İl spor disiplin kurullarının görevleri şunlardır:
a) İl müdürlüklerince düzenlenen, izin verilen, bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen spor müsabakaları ve faaliyetlerinde, bağımsız
spor federasyonlarının il müdürlükleri ile birlikte il düzeyinde düzenledikleri spor müsabakaları
ve faaliyetlerinde, Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yurt içi spor müsabakaları ve faaliyetlerinde meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar vermek.
b) Disiplin yargılamasına ilişkin iş ve işlemleri spor bilgi sistemi üzerinden yürütmek.
(2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde yapılan müsabaka ve faaliyetlere ilişkin grup, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakalarında
meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi müsabakanın oynandığı
yer il spor disiplin kuruluna aittir.
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(3) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yapılan yurt
dışı müsabaka ve faaliyetlere ilişkin olarak meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi ilgili federasyon disiplin kuruluna aittir.
(4) Bağımsız spor federasyonlarının il müdürlükleri ile birlikte il düzeyinde düzenledikleri yerel müsabaka ve faaliyetler kapsamında düzenlenen bölge, Anadolu ve Türkiye şampiyonalarında meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi ilgili federasyon disiplin kuruluna aittir.
İl spor disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Kurullar, başkanın veya yokluğu halinde başkan vekilinin çağrısı
üzerine en az üç üye ile toplanır. Başkanın ve başkan vekilinin yoklukları halinde Kurullara en
yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak aralıksız üç veya bir yıl içinde toplam beş oturuma
katılmayan asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
(2) Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
(3) Kurulların idari işlerini yürütmek üzere kurul başkanının önerisi üzerine il müdürlüğü tarafından bir koordinatör görevlendirilir. Koordinatör, kurul başkanına bağlı olarak çalışır.
(4) Kurulların sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.
(5) Kurullar tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar için tespit edilen ücretler,
ilgili mevzuat kapsamında il müdürlüğünce karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulları İçin Ortak Hükümler
Bağımsızlık ve teminat
MADDE 11 – (1) Disiplin kurulları kararlarında bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe
veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.
Çekilme yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması
halinde ilgili üye dosyaya ilişkin olarak kuruldan derhal çekilmek zorundadır. Özellikle aşağıdaki hallerde, üyenin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin var olduğu kabul
edilir:
a) Disiplin dosyası ile üye arasında doğrudan veya dolaylı olarak ilgi bulunması.
b) Disiplin dosyası, üyenin görev aldığı tüzel kişinin bir organı ile ilgisi bulunması.
c) Disiplin dosyası tarafları ile üye arasında üçüncü derece de dâhil hısımlık söz konusu
olması.
ç) Disiplin dosyası tarafları veya temsilcileri ile üye arasında menfaat birliği veya yakın
ilişki söz konusu olması.
(2) Bir üyenin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde
ilgili üye durumu derhal disiplin kuruluna bildirir. Bu husus disiplin dosyasının taraflarınca da
durumun öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içinde disiplin kuruluna bildirilebilir.
(3) Disiplin kurulu, tarafsızlığından şüphe edilen üyenin yokluğunda toplanarak çekilme
itirazını karara bağlar. Bu karara karşı ancak disiplin kurulunun disiplin dosyasına ilişkin nihai
kararı ile birlikte üst disiplin kuruluna başvurmak mümkündür.
Gizlilik
MADDE 13 – (1) Disiplin kurulu, disiplin yargılaması sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Sorumluluk
MADDE 14 – (1) Ev sahibi kulüp veya takım, müsabakanın oynanacağı spor alanının
ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kulüpler veya takımlar; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelen her türlü olaydan sorumlu olup, müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm
talimatlara uymakla yükümlüdür.
(3) Kulüpler veya takımlar; sporcularının, görevlilerinin, görevlendirdiği kişilerin, yöneticilerinin, üyelerinin ve taraftarlarının ihlallerinden kusursuz sorumluluk ilkelerine göre sorumludur. Bu sorumluluk disiplin ihlalinde bulunanların şahsen belirlenemediği hallerde dahi
geçerli olup böyle bir durumda disiplin cezası, ilgili kulübe veya takıma verilir.
Teşebbüs
MADDE 15 – (1) Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, meydana gelen zarar
veya tehlikenin ağırlığına göre öngörülen ceza yarısına kadar indirilir.
Haksız tahrik
MADDE 16 – (1) Eylemin, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmesi halinde verilecek ceza üçte birinden üçte ikisine kadar indirilir.
Takdiri indirim nedenleri
MADDE 17 – (1) Disiplin ihlalinde bulunanların lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir. Takdiri indirim nedeni
ve gerekçesi kararda gösterilir.
Tekerrür
MADDE 18 – (1) Disiplin cezası kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde aynı tür veya
daha ağır ihlalin tekrar gerçekleştirilmesi halinde verilen ceza yarı oranına kadar arttırılır.
İçtima
MADDE 19 – (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller ayrı ayrı
cezalandırılıp hükme bağlanır.
İştirak
MADDE 20 – (1) Disiplin ihlalinin gerçekleştirilmesinde bir başkasını araç olarak kullanan veya disiplin ihlalini işlemeye azmettiren kişi, işlenen disiplin ihlalinin cezası ile cezalandırılır. Yardım etme halinde ise verilecek ceza yarısına kadar indirilir.
Ağırlaştırıcı nedenler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezasını gerektiren disiplin ihlalinin yabancı bir ülkede veya görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi hallerinde verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 22 – (1) Disiplin soruşturması; sürekli hak mahrumiyeti ve sürekli müsabakadan men cezası gerektiren ihlallerde beş yıllık, diğer ihlallerde ise iki yıllık zamanaşımına
tabidir.
(2) Şike ve teşvik primi ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi değildir.
(3) Doping ihlaline ilişkin soruşturma zamanaşımı konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele
Talimatında yer alan zamanaşımı süresi uygulanır.
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Ceza zamanaşımı
MADDE 23 – (1) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde infaz edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.
Zamanaşımının kesilmesi
MADDE 24 – (1) Soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturma zamanaşımını;
ceza kararının infazına dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.
(2) Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar.
(3) Zamanaşımı disiplin kurulları tarafından kendiliğinden dikkate alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezalarına İlişkin Esaslar
Disiplin Cezaları
MADDE 25 – (1) Disiplin cezaları şunlardır:
a) İhtar; gerçekleştirilen disiplin ihlalinin esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.
b) Kınama; sorumluların eylemlerinin tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
c) Para cezası; kişi, kulüp veya takımların, belirli bir meblağı Bakanlık, ilgili il müdürlüğü veya bağlı federasyona ödemeye mahkûm edilmesidir. Para cezasına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Kulüpler; sporcu, yönetici ve görevlilerine verilen para cezasından müteselsilen sorumludur. İhlalde bulunanın, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
2) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek para cezasının miktarı, yüz Türk Lirasından
az yüz bin Türk Lirasından fazla olamaz.
3) (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde öngörülen para cezası her yıl Ocak ayında
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
ç) Ödüllerin iadesi; kulüp, takım veya kişilerin kazandıkları müsabaka derecesi, para,
kupa, madalya ve benzeri menfaatleri iade etmeleridir.
d) İhraç; bir kulübün veya takımın bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.
e) Müsabakadan men; sporcu, antrenör ve müsabakada yer alabilen diğer kulüp veya
takım görevlilerinin resmi müsabakalara katılmalarının engellenmesidir. Cezanın infazı tamamlanana kadar bu kişilerin lisans ve diğer uygunluk belgeleri askıya alınarak müsabaka isim
listelerinde yer almaları ve müsabakada herhangi bir görev almaları engellenir.
f) Hak mahrumiyeti; kişinin, ceza süresince Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, federasyon, spor kulüpleri, takım ve spor kuruluşları nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi
bir görev almaktan, bu kapsamda herhangi bir faaliyette veya resmî ilişki ya da yazışmada bulunmaktan men edilmesidir.
g) Lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması; kişinin, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisans ve diğer uygunluk belgelerinin kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.
ğ) Lisansın ve diğer uygunluk belgelerinin iptali; kişinin, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için
gerekli olan lisans ve diğer uygunluk belgelerinin iptal edilmesidir.
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h) Tescilin iptali; kulüp veya takımın, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon
nezdindeki tescil kaydının iptal edilmesidir.
ı) Seyircisiz oynama; kulüp veya takımın resmî müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmesidir.
i) Saha kapatma; kulüp veya takımın resmî müsabakasını kendi sahası dışındaki başka
bir sahada oynamasına karar verilmesidir.
j) Hükmen mağlubiyet; ilgili spor branşının niteliğine uygun olarak sporcu veya takımın
hükmen kaybetmiş sayılmasıdır.
k) Puan indirme; kulüp, takım veya sporcunun mevcut ya da ileride kazanacağı puanların bir kısmının silinmesidir.
l) Ligden düşürme; kulüp, takım veya sporcunun bir alt lige indirilmesidir.
ALTINCI BÖLÜM
Disiplin İhlalleri
Taksirli fiiller
MADDE 26 – (1) Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyona karşı yapmakla yükümlü
olduğu işlemi herhangi bir kastı olmaksızın; yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenler ihtar, kınama veya on beş günden iki aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Genel kurulun süresinde yapılmaması
MADDE 27 – (1) Olağan, olağanüstü veya mali genel kurulların mevzuatta öngörülen
usul ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri iki aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sportmenliğe aykırı hareket
MADDE 28 – (1) Onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı eylemde bulunanlar,
bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men
veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sportmenliğe aykırı açıklama
MADDE 29 – (1) Her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla
sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunanlar, iki aydan
altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hakaret ve tehdit
MADDE 30 – (1) Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon, disiplin kurulları veya bu kurumların mensubu, müsabaka görevlisi, sporcu, kulüp yöneticisi veya görevli diğer kişilere;
görevinden dolayı veya görevi sırasında, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte
somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırıda
bulunan veya bunları tehdit eden kişiler, bir aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Ayrımcılık ve ideolojik propaganda
MADDE 31 – (1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen veya müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında her türlü
ideolojik propaganda yapan kişiler, iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre
ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
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Cinsel saldırı, istismar ve taciz
MADDE 32 – (1) Cinsel davranışlarla sporcuların, kulüp görevlilerinin veya görevli
diğer kişilerin vücut dokunulmazlığını ihlal edenler veya bunlara karşı, cinsel istismar veya
tacizde bulunanlar sürekli müsabakadan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki disiplin ihlallerin sarkıntılık boyutunda kalması halinde, bu kişiler
bir yıldan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Kural dışı hareket, saldırı ve kavga
MADDE 33 – (1) İlgili spor branşının oyun kurallarına aykırı, sert, ciddi ve şiddetli
fiili müdahalesi nedeniyle müsabakadan doğrudan çıkarılan veya müsabakadan çıkarılmayı
gerektiren sert, ciddi ve şiddetli fiili müdahalesi rapor edilen sporcu, kulüp veya takım görevlilerine, on beş günden altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.
(2) Sporcu, kulüp veya takım görevlileri tarafından gerçekleştirilen fiili müdahalenin
saldırı boyutunda veya tükürme şeklinde gerçekleşmesi durumunda bir aydan bir yıla kadar
müsabakadan men cezası verilir. Bu disiplin ihlalinin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen sporcu, kulüp
veya takım görevlilerine on beş günden bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.
(4) Bu maddede yazılı fiillerin Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon mensupları ile
kulüp veya takım yöneticisine ya da müsabaka görevlilerine karşı işlenmesi halinde verilecek
ceza yarı oranında artırılır.
Belgelerin haksız kullanımı
MADDE 34 – (1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans ve benzeri uygunluk
belgelerini kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışan sporcu, kulüp veya takım görevlilerine bir
aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.
(2) Birinci fıkradaki disiplin ihlallerinin kulüp veya takım yöneticileri ya da müsabaka
görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
Sahtecilik ve yanıltma
MADDE 35 – (1) Lisans ve benzeri uygunluk belgeleri ile ilgili diğer bilgi ve belgeler
üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile ilgilileri yanıltmaya çalışan sporcu, kulüp veya takım görevlilerine iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.
(2) Birinci fıkradaki disiplin ihlallerinin kulüp veya takım yöneticileri ya da müsabaka
görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere dört aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
Ceza ve tedbire uyulmaması
MADDE 36 – (1) Hakkında müsabakadan men cezası veya hak mahrumiyeti cezası ya
da idari tedbir kararı olduğu halde herhangi bir şekilde bu kararlara uymayan sporcu ve kulüp
görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.
(2) Bu maddedeki ihlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
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Milli müsabakalara katılmamak
MADDE 37 – (1) Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın,
resmî veya özel milli müsabakalara ya da hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan
veya izinsiz olarak çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu, kulüp veya takım görevlilerine
iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.
(2) Resmî veya özel milli müsabakaların ya da hazırlık çalışmalarının kamp programı
ve kurallarına uymayan sporcu, kulüp veya takım görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.
(3) Bu maddedeki disiplin ihlaline iştiraki bulunduğu tespit edilen, sporcunun bağlı bulunduğu kulüp veya takıma, ihlalin niteliğine göre 25 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında para cezası verilir.
Saha ve seyirci olayları
MADDE 38 – (1) Müsabaka alanındaki düzen veya disipline ya da müsabakanın olağan
akışı içinde yapılmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu
bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Seyircisi, mensupları veya sporcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüp veya takımlara eylemin ağırlığına göre; para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.
(3) Bu madde kapsamındaki disiplin ihlallerinin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı delillerle ispat eden kulüp veya takıma ceza verilmeyebilir.
(4) Bu madde kapsamına giren ihlal nedeniyle meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren kişi, spor kulübü veya takım müteselsilen sorumludur.
Çirkin ve kötü tezahürat
MADDE 39 – (1) Müsabaka alanında veya çevresinde topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması halinde kulüp veya takıma, olayın ağırlığına göre para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.
(2) Bu madde kapsamındaki disiplin ihlallerinin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı delillerle ispat eden kulüp veya takıma ceza verilmeyebilir.
Yayın hakkının engellenmesi
MADDE 40 – (1) Müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
ve benzeri araçlarla yayınlanması için yayın sözleşmesi imzalanan kişilerin, yayın hazırlıklarını
veya yayınını kısıtlayan ya da engelleyen kişiler ile herhangi bir yayın sözleşmesi olmaksızın
yayın yapanlar, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.
Tanıklıktan veya belge ibrazından kaçınma
MADDE 41 – (1) Disiplin yargılaması kapsamında tanıklık için çağrılmasına rağmen
geçerli mazereti olmaksızın; tanıklıktan kaçınan, gerçeğe aykırı tanıklık eden veya kendisinden
istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen kişi, kulüp veya takımlar, bir aydan altı aya
kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
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İzinsiz dış görev
MADDE 42 – (1) Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyondan izin almaksızın yurt dışında faaliyet düzenleyen veya yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslararası faaliyetlerinde görev
kabul eden veya müsabakaya katılan kişi, takım veya kulüpler, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Milli şerefi ihlal
MADDE 43 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun Türk milleti
veya diğer milletlere karşı onur kırıcı hareketlerde bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Disiplin ihlaline teşvik
MADDE 44 – (1) Kişileri tahrik etmek suretiyle disiplin ihlaline teşvik edenler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Teşvik edilen disiplin ihlalinin gerçekleşmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Müsabakaya engel olmak
MADDE 45 – (1) Müsabakanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel
olan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Süresi içerisinde rapor ibraz etmemek veya gerçeğe aykırı rapor ibraz etmek
MADDE 46 – (1) Müsabakalara ilişkin raporları süresi içerisinde ibraz etmeyen veya
gerçeğe aykırı rapor düzenleyen müsabaka görevlisi ve diğer görevliler, üç aydan bir yıla kadar
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Talimatlara uymamak
MADDE 47 – (1) Müsabaka hazırlıkları veya müsabaka seyahatleri sırasında görevlilerin veya yöneticilerin talimatlarına uymayan veya spor ahlakı ve disiplinine uymayarak müsabaka kafilesinin huzurunu bozan kişiler, on beş günden üç aya kadar müsabakadan men veya
üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
İzinsiz müsabaka düzenlemek veya mazeretsiz olarak müsabakaya katılmamak
MADDE 48 – (1) İlgili mercilerden izin alınması gerektiği halde herhangi bir izin alınmadan müsabakayı düzenleyen, müsabakaya katılan veya bu müsabakada görev alan sporcular,
kulüp veya yöneticiler ya da müsabakada görev alan diğer görevliler bir aydan bir yıla kadar
müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen müsabaka hazırlıklarına veya müsabakalara
katılmayan kişiler; üç aydan altı aya kadar müsabakadan men, hukuka ve spor ahlakına aykırı
bir şekilde sporcunun müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya kadar müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.
Görevi kötüye kullanma
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte ayrıca disiplin ihlali olarak tanımlanan haller dışında, her ne suretle olursa olsun, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle; kişilerin
mağduriyetine veya Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon zararına neden olan ya da kişilere
haksız bir menfaat sağlayan kişiler, altı aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti veya lisans ve
diğer uygunluk belgelerinin iptali cezası ile cezalandırılır. Söz konusu ihlalin ihmalen gerçekleştirilmesi durumunda kişiler, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
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Bahis oynamak veya yer ve imkân sağlamak
MADDE 50 – (1) Bağlı olduğu spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılan sporcu, müsabaka görevlisi
ve görevli diğer kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Bağlı olduğu spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı bahis
oyunlarını oynatan veya bu oyunların oynanması için yer ve imkân sağlayan sporcu, müsabaka
görevlisi ve görevli diğer kişiler, altı aydan iki yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Şike ve teşvik primi
MADDE 51 – (1) Belirli bir müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına
kazanç veya sair menfaat temin edenler ile bu kapsamda kendisine menfaat temin edilen kişiler,
bir yıldan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) İhlalin veya ihlale teşebbüsün müsabaka görevlileri tarafından işlenmesi halinde bu
kişiler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(3) Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi,
ihlal tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(4) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, ihlalin teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.
(5) Şike anlaşmasının varlığını bilerek müsabakanın anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(6) İhlalin; sporcu, antrenör veya kulüp yöneticileri tarafından ya da spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza
yarı oranında artırılır.
(7) İhlalin belirli bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik
primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(8) Bu madde hükümleri; milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla veya spor kulüpleri tarafından kendi takım sporcularına veya teknik heyetine
müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz.
(9) Müsabaka yapılmadan önce ihlalin ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez.
Doping
MADDE 52 – (1) Doping ihlalleri ve bu ihlallere uygulanacak disiplin cezaları konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan mevzuat uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Yargılaması
Savunma
MADDE 53 – (1) Savunma alınmadan ceza verilemez.
(2) Savunma disiplin kurulları tarafından istenir.

13 Temmuz 2019 – Sayı : 30830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi
gündür. Müsabakanın niteliği ve oynanma sıklığı dikkate alınarak savunma süresi müsabakanın
oynanma sıklığına göre kısaltılabilir.
(4) Savunma yazılı olarak verilir; ancak disiplin kurulları gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.
(5) Taraflardan birinin talebi üzerine veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde,
sözlü ifadeler için bütün tarafların davet edileceği bir toplantı düzenlenebilir.
(6) Disiplin ihlali nedeniyle müsabaka görevlileri tarafından müsabakadan doğrudan
çıkarılan sporcu ve diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır.
Bu kişiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede
savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.
(7) Disiplin ihlalleri nedeniyle tamamlanamayan müsabakalarda, müsabakanın taraflarını oluşturan kulüp veya takımlar ile sporcu ve diğer kişiler; ayrıca tebligat yapılmaksızın
üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.
Delillerin değerlendirilmesi
MADDE 54 – (1) Müsabaka görevlilerinin raporları aksi ispat edilmediği sürece doğru
kabul edilir. Bununla birlikte; müsabaka görevlilerinin raporları arasında çelişki bulunduğu ve
somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, müsabaka
alanındaki fiiller bakımından müsabaka hakemi ve benzeri görevlilerin raporları; müsabaka
alanı dışındaki fiiller bakımından ise müsabaka temsilcisi ve benzeri görevlilerin raporları esas
alınır.
Tebligat
MADDE 55 – (1) Sporcu, yönetici ve diğer kulüp veya takım görevlilerine tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna
tebliğ edilir. Kulüp veya eğitim ve öğretim kurumuna yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır.
Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilmiş ise tüm tebligatlar avukata yapılır.
(2) Disiplin kurulları kararları, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer belgeler; ilgili
kişi, kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebliğ edilir.
Elektronik tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır. Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin posta veya elektronik posta
adresinin bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılamaması halinde tebliğ belgesinin internet
sitesinde yayımlanmasından itibaren yedinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Gerekli
hallerde tebligat, Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon personeli veya görevli eliyle de yapılabilir.
Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.
(3) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya birinci fıkrada belirtilen görevin
ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere para cezası
verilebilir.
Soruşturma mercileri
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Federasyon başkanları ve yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Merkez
Spor Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri için Bakan,
b) İl spor disiplin kurullarının başkan ve üyeleri için il müdürünün teklifi üzerine vali,
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c) Bağlı federasyonlarca düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabaka ve
faaliyetlerde, federasyon başkanı veya yetki verdiği kişi,
ç) Bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen
müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi,
d) Bağımsız spor federasyonları ile il müdürlüklerince birlikte düzenlenen yerel müsabaka ve faaliyetlerde; federasyon başkanı veya yetki verdiği kişi,
e) İl müdürlüklerince düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi,
f) Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yurt içi müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi, soruşturma mercileri olup; disiplin kurullarına sevk işlemleri bu kişiler veya yetki verdikleri kişiler
tarafından yapılır.
(2) Hakem ve hakem kurullarınca görevlendirilen diğer kişilerin fiilleri öncelikle ilgili
federasyon merkez hakem kurulunca veya yetkili birimlerce incelenir ve düzenlenecek raporla
birlikte disiplin sevk işlemini yapmaya yetkili kişiye gönderilir.
(3) Disiplin kurullarına sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi, kulüp veya takım isimleri ile sevk maddesi belirtilir.
(4) Merkez Spor Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından yapılan sevk üzerine bunlar hakkında
karar verme yetkisi Tahkim Kuruluna aittir.
İdari tedbir
MADDE 57 – (1) İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli
şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar; kulüp
veya takıma seyircisiz oynama, saha kapatma, kişilere ise müsabaka alanına, soyunma odasına
ve yedek kulübesine giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara katılmaktan
ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır.
(2) İdari tedbir kararı özellikle;
a) Sporcuların müsabakaya katılmalarını,
b) Görevlilerin; müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını takip eden on beş dakika içerisinde soyunma odalarında ve koridorlarında, saha
içinde ve yedek kulübesinde bulunmalarını, sporcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurmalarını,
c) Diğer kişilerin ise müsabaka alanına girmelerini,
engeller.
İdari tedbir uygulama yetkisi
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında; 57 nci maddeye göre soruşturma mercileri ve disiplin kurulları idari tedbir koymaya yetkilidir.
(2) 57 nci maddeye göre soruşturma mercileri tarafından verilen idari tedbir kararına
karşı on gün içerisinde ilgili disiplin kuruluna; disiplin kurulları tarafından verilen idari tedbir
kararlarına ise aynı süre içerisinde bir üst disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Disiplin kurullarınca
verilen idari tedbir kararına karşı; ilgisine göre Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili federasyon da
aynı süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilir.

13 Temmuz 2019 – Sayı : 30830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

İdari tedbirin başlaması
MADDE 59 – (1) İdari tedbir;
a) Disiplin ihlalini oluşturan fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan
sporcu, görevli ve diğer kişiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,
b) İdari tedbir koymaya yetkili disiplin kurulları veya kişiler tarafından tedbir kararı
verilmesi durumunda ise kararın tebliği ile,
yürürlüğe girer.
(2) İdari tedbir kararı vermeye yetkili olanlar her zaman ve resen tedbirin kapsamını
değiştirebilir veya tedbiri kaldırabilir.
Disiplin yargılaması
MADDE 60 – (1) Soruşturma mercileri tarafından sevk yazısı ve eki soruşturma belgelerinin disiplin kurullarına gönderilmesiyle disiplin yargılaması başlar. Disiplin kurulları,
idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik
kalan kısımları tamamlar. Disiplin kurulları gerekli görmesi halinde, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin ihlalde bulunan veya tanık sıfatıyla yazılı ve
sözlü beyanlarını alabilir. Tanıklar, tebligatı izleyen beş gün içinde tanıklığına başvurulan husustaki görgü ve bilgisini yazılı olarak sunmak zorundadır. Disiplin kurulları, canlı olarak ses
ve görüntülerin nakledilmesine imkan sağlayan sistemin bulunması halinde il müdürlüğünde
veya ilgili federasyon temsilciliklerinde ihlalde bulunanların veya tanık beyanlarının alınmasına
karar verebilir.
(2) Disiplin kurulları, yargılama sırasında incelenen konu dışında başka bir ihlalin gerçekleştirildiği veya incelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla, sevk edilmeyen başka sorumluların
da olduğu kanaatine varırsa, bu hususu disiplin kurullarına sevk işlemini yapmaya yetkili olanlara bildirmekle yükümlüdür.
(3) Disiplin kurulları; şahısta hata halleri dışında, müsabaka esnasında meydana gelen
olaylara ilişkin hakem kararlarını ve sonuçlarını kısmen veya tamamen değiştiremez.
Karar
MADDE 61 – (1) Disiplin kurulları, soruşturmanın tamamlanmasından sonra yapılacak
ilk toplantıda kararını verir.
(2) Kararlar; kurulun oluşumu, tarafların isimleri, mevcut unsurların bir özeti, dayanak
deliller, yasal gerekçeler, kararın dayandırıldığı hükümler, itiraz yolları ve süresinin bildirimini
içerir.
(3) Disiplin yargılamasında önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler uygulanır.
Disiplin kurulları kararlarına itiraz
MADDE 62 – (1) İl spor disiplin kurulu kararlarına karşı Merkez Spor Disiplin Kuruluna; Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara karşı
ise Tahkim Kuruluna, kararların tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. Bakanlık,
il müdürlüğü ve ilgili federasyon da aynı süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilir.
(2) Sürekli hak mahrumiyeti veya sürekli müsabakadan men cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi kararı veren disiplin kurulu tarafından bir üst disiplin kuruluna gönderilir ve bu
kurul tarafından resen incelenir.
(3) İtirazlar, üst disiplin kuruluna yapılır. Başvuruların üst disiplin kuruluna teslimi
veya postaya veriliş tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

13 Temmuz 2019 – Sayı : 30830

İtiraz usulü
MADDE 63 – (1) Disiplin kurulları kararlarına, cezalandırılan kişi, bağlı olduğu kulüp
veya takım yetkilisi itiraz edebilir. Karar, kulüp veya takım hakkında verilmişse, itiraz, kulüp
başkanı veya takım sorumlusu ya da görevlendirecekleri kulüp veya takım yetkilisi tarafından
yapılır.
(2) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer disiplin kurullarından icra ve infazın durdurulmasını talep edebilir.
(3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara
yönelik itirazlarda, 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.
Disiplin yargılamasının yenilenmesi
MADDE 64 – (1) Disiplin kurullarının kesinleşen kararlarında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine
getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde;
ilgili kişi, kulüp, takım ve federasyon, disiplin kurullarından yargılamanın yenilenmesini ve
ceza verilmesine yönelik ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna ertelenmesini talep
edebilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezalarının İnfazı
Müsabakadan men cezasının infazı
MADDE 65 – (1) Bir kararla hükme bağlanan müsabakadan men cezalarının toplamı
üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.
(2) Bu Yönetmelikte sporcu ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen müsabakadan
men cezalarının infazında, müsabaka adedi olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır.
Görevliler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adedi gösterilerek
müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.
(3) Resmî müsabaka adedi ile men cezası; üç ay ve daha az süreli müsabakalardan men
cezalarının, resmî müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. Bu kapsamda; sekiz güne
kadar (sekizinci gün dahil) müsabakadan men yerine bir; on beş güne kadar müsabakadan men
yerine iki; yirmi iki güne kadar müsabakadan men yerine üç; otuz güne kadar müsabakadan
men yerine dört; otuz sekiz güne kadar müsabakadan men yerine beş; kırk beş güne kadar müsabakadan men yerine altı; elli iki güne kadar müsabakadan men yerine yedi; altmış güne kadar
müsabakadan men yerine sekiz; altmış sekiz güne kadar müsabakadan men yerine dokuz; yetmiş beş güne kadar müsabakadan men yerine on; seksen iki güne kadar müsabakadan men yerine on bir ve doksan güne kadar müsabakadan men yerine on iki resmî müsabakadan men cezası verilebilir.
Hak mahrumiyeti cezasının infazı
MADDE 66 – (1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişi cezanın infazı tamamlanana kadar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, spor federasyonları, spor kulüpleri, takım
ve spor kuruluşları nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görev alamaz ve bu kapsamda herhangi bir faaliyette bulunamaz; spor müsabakalarında; sporcu, antrenör, hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve benzeri idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görevde yer
alamaz; resmî ilişkide ve yazışmada bulunamaz.
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(2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası yedi günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası,
sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların
toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.
(3) Hak mahrumiyeti cezasının infazı cezanın son günü saat 23.59’da sona erer.
Seyircisiz oynama cezasının infazı
MADDE 67 – (1) Seyircisiz oynama cezaları, cezanın verildiği tarihi takip eden ilk
resmî müsabakadan itibaren infaz edilir. Disiplin ihlalleri nedeniyle verilen seyircisiz oynama
cezalarının infazının final müsabakasına denk gelmesi halinde, bu müsabakada seyircisiz oynama cezası infaz edilmez ve bir sonraki resmî müsabakada infaz edilir.
Puan indirme cezasının infazı
MADDE 68 – (1) Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda puan indirme cezası derhal
infaz edilir. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda ise puan indirme cezası alan kulüp,
takım veya sporcu o turdan veya seriden elenmiş sayılır. İki veya üç müsabaka üzerinden oynanan eleme serisinin herhangi bir müsabakasında puan indirme cezası alan kulüp, takım veya
sporcu diğer müsabakanın sonucu ne olursa olsun seriden elenir. Beş müsabaka ve üzerinde
oynanan serilerde bu kural uygulanmaz.
İnfazın özel hükümleri
MADDE 69 – (1) Müsabakadan men cezasının infazında; okul sporları, yerel ligler ve
bu Yönetmelik kapsamında oynanan diğer kategorilere ilişkin müsabakalar aynı kategori sayılır
ve bu ceza aralıksız olarak infaz edilir.
(2) Müsabakadan men cezası alan sporcu cezayı aldığı kategoride infazı tamamlamadan
yaş kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda oynayamaz.
(3) Sporcunun ceza aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, daha önce bir
üst veya alt kategoride aynı sezon içerisinde en az bir müsabakada yer almış olmak şartıyla,
müsabakaları devam eden söz konusu üst veya alt kategoride cezasının kalan kısmını infaz
eder.
(4) Kulüp yöneticilerine verilen müsabakadan men cezaları, müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.
(5) Sezon sonunda infazı tamamlanmayan müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezası, takip eden sezonda oynanan ilk resmî müsabakadan itibaren infaz edilir.
(6) Müsabakadan men cezası ile cezalandırılan sporcu özel müsabakalarda oynayabilir.
(7) Okul sporları müsabakaları nedeniyle idari tedbiri veya cezası infaz edilmekte olan
öğrenci sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakalarına katılamaz.
(8) Özel müsabakalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan sporcular ve diğer kişiler hakkındaki bu ceza resmî müsabakalarda infaz edilir.
(9) Oyun kurallarını ihlal etmekten ötürü özel bir müsabakada ihraç edilen sporcular,
aynı olayda disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmamışsa bir sonraki resmî müsabakada oynayabilir.
(10) Müsabakadan men cezasının infazında, lig veya turnuvadan çekilen ya da çıkarılan
kulüp veya takımların müsabakaları hariç olmak üzere, tamamlanamayan veya hükümle karar
verilen müsabakalar da dikkate alınır.
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(11) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup
da erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler erteleme müsabakasına katılabilir. Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte müsabakaya katılma
hakkı olan kişiler erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamaz.
(12) Kulüp veya takımın sporcusu ya da kulüp görevlileri hakkında verilen müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası, hem sporculuk hem de kulüp görevliliği faaliyetlerini
kapsar.
(13) Sporcu veya antrenörün; aktif kariyerlerine ara vermesi, herhangi bir kulüp veya
takıma tescilli olmaması, lisans işlemlerinin tamamlanmamış olması ya da yöneticinin yöneticilik vasfını kaybetmesi gibi ilgililerin sıfatlarını geçici olarak kaybetmeleri halinde infaz
durur.
(14) Disiplin kurullarınca hükmedilen para cezalarının tebliğden itibaren en geç otuz
gün içerisinde Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyona ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde,
ilgililerin lisans ve diğer uygunluk belgeleri askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenebilir
ve nihayetinde kulüp veya takıma ihraç cezası verilebilir.
(15) Müsabakadan men cezasının bireyselleştirilmesi sonucunda cezanın ondalık sayı
olarak kalması halinde, bu ceza takip eden tam sayıya tamamlanır.
Ceza sürelerine ait esaslar
MADDE 70 – (1) Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay
ve yıl hesabı ile uygulanır ve bir ay otuz gün olarak kabul edilir.
(2) Müsabakalarda görev alan kişilere üç aya kadar verilen müsabakadan men ve hak
mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilebilir.
İnfaz evrakı
MADDE 71 – (1) Cezaların infazını müteakip, infazın başladığı ve sona erdiği günleri
ve infazın gerçekleştirildiği müsabakalara ilişkin bilgileri kapsayan bir tutanak düzenlenerek,
derhal ceza kararını veren ilgili disiplin kuruluna gönderilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Spor bilgi sistemi
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki disiplin soruşturma ve yargılaması işlemlerinde spor bilgi sistemi kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar,
bu sistem vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Atıflar
MADDE 73 – (1) Mevzuatta, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine yapılan
atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 74 – (1) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle;
trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler ve sigortacılık prensipleri çerçevesinde
basamak tespitinin yapılamadığı poliçeler Havuz kapsamı dışındadır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/9/2019 tarihinde ve 2 nci maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

4/5/2008

26866

3-

19/6/2009

27263

4-

9/12/2009

27427

5-

15/9/2011

28055

6-

25/12/2012

28508

7-

19/6/2013

28682

8-

27/11/2013

28834

9-

10/8/2014

29084

10-

7/3/2015

29288

11-

22/5/2016

29719

12-

3/8/2016

29790

13-

3/5/2017

30055

14-

11/7/2017

30121

15-

31/12/2017

30287

16-

22/6/2018

30456

17-

21/12/2018

30632

18-

24/4/2019

30754
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK
FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE
MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 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 Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı
Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Gentamisin isimli aktif madde satırı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2017

30000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/2/2019

30693

—— • ——
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:
SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK
BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (ı), (l)
ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Banka: Bayilerin oyunlara ilişkin olarak yatırması gereken tutar için yetkilendirilmiş
ve Teşkilat ile sözleşme yapmış bankaları,”
“e) Bilet: Kuponun işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve oynanan müsabakalara
ilişkin isim ve kodların yer aldığı basılı kağıdı veya sair bilişim ürünlerini,”
“ı) Hasılat: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,”
“l) Kupon: Üzerine müsabaka kod numaralarının işlenebileceği sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ait basılı kağıdı veya sair bilişim ürünlerini,”
“t) Sabit bayi: Bahis terminali üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını
adına kayıtlı bir işyerinde oynatmak üzere yetkilendirilen ve bayilik ruhsatı verilen gerçek veya
tüzel kişileri,”
“çç) Satış toplamı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutarı,
dd) Self servis bahis terminali: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı,
merkezi bahis sistemine bağlı, iştirakçinin kendisinin bilet oluşturabildiği ve ikramiye kontrolü
yapabildiği bahis terminalini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Teşkilat tarafından düzenlenen spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen oranları
ile sınırlıdır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “basılı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “bayi tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, Teşkilatın
onayını almak kaydıyla Başbayi tarafından basılıp veya hazırlanıp sabit ve gezici bayilere ulaştırılan kuponlarla oynanır.”
“(6) Self servis bahis terminalleri üzerinden oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit
ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında kupon ve biletlerde yer alması gereken bilgiler Teşkilat
tarafından belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Satış toplamının Teşkilata ödenmesi
MADDE 9 – (1) Bayiler, her muhasebe döneminin sonunda dönem boyunca tahsil ettikleri satış toplamından, sözleşme ile belirlenen orandaki komisyonlarını, ikramiye ödeme
primlerini ve ödedikleri ikramiye miktarını ayırarak, kalan meblağı sözleşmede belirtilen süre
içerisinde Teşkilat lehine otomatik ödeme talimatı verdikleri kendi adlarına açılmış Banka hesaplarına yatırırlar.
(2) Bayilerin ödedikleri ikramiye miktarı, birinci fıkrada belirtilen tutarın üzerinde olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye ikramiye tutarını bayinin banka hesabına transfer eder.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İkramiyeler Teşkilat tarafından ödenir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için sabit ve
gezici bayiler ile bankaları yetkilendirebilir. Sabit ve gezici bayiler, Teşkilatın belirleyeceği
bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeleri, ikramiyeli biletleri ibraz edenlere, kimlik tespiti yaparak
öder. Sabit veya gezici bayinin ödeme limitinin üzerindeki ikramiyeler ise bankalarca kimlik
tespiti yapılarak bilet ibrazına istinaden ödenir. İkramiye ödenmesi konusunda yetkilendirilen
sabit ve gezici bayiler ile bankalar, ikramiye ödemelerini zamanında, eksiksiz ve doğru olarak
gerçekleştirmekle yükümlü olup, ikramiye ödemeleri oyun planları çerçevesinde gerçekleştirilir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için bayiler ve bankalar dışında diğer kişileri de yetkilendirebilir. Diğer kişilerin ikramiye ödemelerine ilişkin uyacakları usul ve esaslar Teşkilat tarafından belirlenir.
(2) İkramiye ödeme limitleri Teşkilat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ikramiye
ödemeleri bu limitler çerçevesinde gerçekleştirilir.”
“(5) Sanal ortam üzerinden oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin
biletler hariç olmak üzere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletler hamiline
ait olup, ikramiye ödenmesi için biletin ibrazı şarttır. Değerlendirmeden önce veya sonra zayi
olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez. Sanal ortam
üzerinden oyunlara iştirak edenlerin ikramiyeleri elektronik biletlerine istinaden sanal bayi tarafından ödenir ve ikramiyeler abonelerin hesaplarına talepleri beklenmeksizin otomatik olarak
yatırılır. Teşkilatın gerekli gördüğü hallerde ikramiye ödemesi durdurulabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Sabit bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için Teşkilattan veya Teşkilatın bu hususta yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerinden ruhsat alınması zorunlu olup, bayilik faaliyetinde bulunması uygun görülenlere bayilik ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten
itibaren iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Ancak, gerekli
görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Sabit bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiler ile süresi 10 yılı geçmemek
üzere süreli sabit bayilik sözleşmesi yapılır.”
“(3) Gerekli görülen durumlarda sabit bayilik sözleşmesi yenilenebilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilatça” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendine
“kaçakçılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya
da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı
sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim
sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme,
kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek
bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (8) numaralı
alt bendinde yer alan “Teşkilat tarafından” ibaresi “bayinin kendi isteği ile iptali dışındaki bir
sebeple” olarak, aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “29/6/1956 tarihli
ve 6762 sayılı” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Esas faaliyeti spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak olan münhasır bayilerin yukarıda belirtilen şartlar yanında; iş yerinin asgari
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25 metrekare kullanım alanı olması, iş yerinde maç sonuçlarının canlı olarak izlenebildiği ekranların bulunması, bilgisayar, internet bağlantısı ve aktif elektronik posta kullanımının bulunması, iştirakçiler için gerekli banko ve masa düzenlerinin sağlanmış olması, posterlik ve program sergileme ünitelerinin bulunması, iştirakçileri karşılama bankosu olması,
ç) Münhasır ve diğer sabit bayiler için ayrı ayrı olarak belirlenen renk ve dekorasyon
şekillerine uygun iç ve dış mekan dekorasyonunun ve tefrişatının tamamlanmış olması.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teşkilata veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerine yapılan bayilik
talep başvurusu ile birlikte Yönetim Kurulunca belirlenen bayilik başvuru bedelinin Teşkilat
hesabına yatırılması zorunludur. Başvuru bedeli yatırılmamış başvurular hiçbir şekilde işleme
konulmaz.”
“(3) Bu Yönetmelikte öngörülen koşulları taşıyan başvuru sahipleri arasından kur’a ile
sabit bayilik verilecek kişiler belirlenir ve söz konusu kişiler ile bayilik sözleşmesi imzalanır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sabit bayilere kendilerince gerçekleştirilen haftalık satış toplamından Katma Değer
Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve diğer vergiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden sabit
veya kademeli olarak Teşkilatça belirlenen oranda bayi komisyonu ödenir.
(2) Teşkilat tarafından her bayi için farklı oranda bayi komisyonu belirlenebilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “Teşkilatça” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerince” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilattan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Teşkilata” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerine” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Sabit bayilik komisyonunun geçici olarak düşürülmesi
MADDE 23/A – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili bayinin almakta olduğu bayi komisyonu, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın
iki hafta süresince yüzde elli oranında düşük uygulanır:
a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçılarından altmış gün içinde bayilik ruhsatı
talebinde bulunulmaması.
b) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayinin bir takvim
yılı içerisinde, izinsiz toplam on beş gün oyun oynatmaması.
c) Yetkisi dahilindeki ikramiye ödeme taleplerini geri çevirmesi.
ç) Teşkilatın veya Başbayinin yetkili personeline hakaret veya tehditte bulunulması.
d) Teşkilat veya Başbayinin mallarına kasıtlı zarar verilmesi.
e) Teşkilata ait olan oyun tutarlarının işlemiş yasal faiziyle birlikte veya gecikme cezalarının tamamının yatırma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ödenmemesi.
f) Teşkilata ait olan oyun tutarının bir takvim yılı içerisinde beş kez geç ödenmesi.
g) Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek
taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:
a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçılarından yüz yirmi gün içinde bayilik ruhsatı talebinde bulunulmaması.
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b) Bayilik ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi.
c) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayinin bir takvim yılı içerisinde, izinsiz toplam otuz gün oyun oynatmaması.
ç) Teşkilatın izni olmaksızın, işyerinde Teşkilata ait olmayan oyunlar oynatması.
d) Oyun bedellerinin kayıt dışı olarak bayinin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi.
e) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, yetkisi dahilindeki ikramiye ödeme taleplerini geri çevirmesi.
f) Bayi olabilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya ruhsat verildikten sonra
bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.
g) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata olan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış, yayın veya faaliyetlerde bulunulması.
ğ) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.
h) Teşkilatın veya Başbayinin yetkili personeline fiili saldırıda bulunulması veya daha
önce hakaret veya tehdit nedeniyle hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen tekrar hakaret veya tehditte bulunulması.
ı) 18 yaşından küçüklere oyun oynatılması veya ikramiye ödenmesi.
i) Yılbaşından itibaren dörder aylık periyotlardaki asgari haftalık satış toplamı ortalamasının Yönetim Kurulunca belirlenen limitin altında olması.
j) Teşkilattan veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerinden yazılı izin
almadan adresini değiştirmesi.
k) Teşkilattan yazılı izin almadan bayiliği devretmesi.
l) Tüzel kişi sabit bayilerin Teşkilattan izin almaksızın tüzel kişiliğin ortaklık yapısını
değiştirmesi.
m) Tüzel kişi sabit bayilerin ortaklık yapısının ölüm veya herhangi bir yargı kararı nedeniyle değiştirilmiş olması halinde söz konusu değişikliğin yüz yirmi gün içerisinde Teşkilata
bildirilmemesi.
n) Teşkilata ait olan oyun tutarlarının işlemiş yasal faiziyle birlikte veya gecikme cezalarının tamamının yatırma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ödenmemesi.
o) Teşkilata ait olan oyun tutarının bir takvim yılı içerisinde on kez geç ödenmesi.
ö) Güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması.
p) Süreli teminat mektuplarının süresi dolmadan en geç on gün önce yenilenmemesi.
r) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarının oynatılması, oynanmasına yer veya imkân sağlanması, yasa dışı bahis veya şans oyunlarının para nakline aracılık edilmesi, kişilerin reklam
vermek ve sair suretle yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik edilmesi.
s) Haklı bir gerekçe olmadan bilet iptal edilmesi, iptal edilen biletlerin bir yıl süresince
saklanmaması veya iptal edilen biletlerin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
Teşkilata teslim edilmemesi.
ş) Bilet olmadan ikramiye ödemesi yapılması, ikramiyesi ödenen biletlerin bir yıl süresince saklanmaması veya ikramiyesi ödenen biletlerin talep tarihinden itibaren en geç on
beş gün içinde Teşkilata teslim edilmemesi.
t) Oyunları, Teşkilat tarafından belirlenen değerinden fazla bedelle oynatması.
u) Borç mukabili veya kredi kartıyla ya da kredili hesaptan oyun bedelini tahsil etmek
suretiyle oyun oynatılması.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hasılat” ibaresi “satış toplamı” olarak ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Sabit bayiliğin bayi komisyonunun düşürülmesine ve iptaline ilişkin olarak 24 üncü
ve bu maddede yer alan hükümler, niteliğine uygun olmak kaydıyla gezici bayilere de uygulanır.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde
yer alan “6762” ibaresi “6102” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt
bendine “kaçakçılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı
olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını
oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair
suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı
sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık
etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya
müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın
(f) bendinde yer alan “Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sanal ortam bayi komisyonu, ikramiyelerin ödenmesi ve satış toplamının teslimi
MADDE 30 – (1) Sanal ortam bayilerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranda sabit
veya kademeli bayilik komisyonu ödenir.
(2) Sanal ortam bayilerinin ödedikleri ikramiye miktarı, birinci fıkrada belirtilen tutarın
üzerinde olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye ikramiye tutarını sanal ortam bayisinin banka hesabına transfer eder.
(3) Teşkilat tarafından her sanal ortam bayi için farklı oranda sanal ortam bayi komisyonu belirlenebilir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “hasılatını” ibaresi “satış toplamını” olarak, aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “hasılata” ibaresi “satış toplamına” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Sanal ortam bayi komisyonunun geçici olarak düşürülmesi
MADDE 31/A – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili bayinin almakta olduğu bayi komisyonu, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın
iki hafta süresince yüzde elli oranında düşük uygulanır:
a) Abonelerin kazanmış oldukları ikramiyeleri bayilik sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ödememesi veya eksik ödemesi.
b) Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.
c) Teşkilat tarafından güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması.
ç) Bayilik faaliyeti ile ilgili olarak Teşkilat personeline hakaret veya tehditte bulunulması.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde sanal ortam bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:
a) Sanal ortam bayisinin devamlı veya aralıklı olarak bir takvim yılı içinde on beş günden fazla oyun oynatmaması.
b) Sanal ortam bayiliği ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi.
c) Oyunların Teşkilat tarafından belirlenen değerinin üstünde veya altında bedelle oynatılması.
ç) Oyun bedellerinin kayıt dışı olarak bayinin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi
veya satış toplamının gizlenmesi.
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d) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, abonelerin kazanmış oldukları ikramiyeleri bayilik sözleşmesinde belirtilen
süre içerisinde ödememesi veya eksik ödemesi.
e) Sanal bayi olabilme şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.
f) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata duyulan güvenin sarsılmasına neden
olacak davranış ve faaliyetlerde bulunulması.
g) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.
ğ) 18 yaşından küçüklere oyun oynatılması veya ikramiye ödenmesi.
h) Teşkilata ait olan oyun tutarlarını veya gecikme cezalarının tamamını, yatırma tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmemesi veya bir takvim yılı içerisinde üç kez geç ödenmesi.
ı) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, Teşkilat tarafından güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması.
i) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarının oynatılması, oynanmasına yer veya imkân sağlanması, yasa dışı bahis veya şans oyunlarının para nakline aracılık edilmesi, kişilerin reklam
vermek ve sair suretle yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik edilmesi.
j) Süreli teminat mektuplarının süresi dolmadan en geç on gün önce yenilenmemesi.
k) Teşkilatın yazılı izni olmadan bayiliğin kısmen veya tamamen devir veya temlik edilmesi.
l) Bayilik faaliyeti ile ilgili olarak Teşkilat personeline fiili saldırıda bulunulması veya
daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen,
hakaret veya tehditte bulunulması.
m) Hileli işlem yapılması, hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanılması.
n) Abonelere borç para vermek suretiyle veya kredi kartıyla ya da kredili hesaptan oyun
bedelini tahsil etmek suretiyle oyun oynatılması.
o) Teşkilat tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmesi veya hiç bilgi verilmemesi hâllerinde, Teşkilatın on beş gün içinde bilgi veya belgelerin
tam ve doğru olarak verilmesi yönündeki yazılı ihtarına rağmen aykırı durumun devam etmesi.
ö) Teşkilatın denetimle görevlendirdiği personeli veya yetkilendirdiği kişilere yerinde
inceleme ve denetleme imkânı sağlanmaması, inceleme ve denetimin engellenmesi.
p) Ana sözleşme kapsamı dışında faaliyetlerde bulunulması veya Teşkilatın onayı alınmadan ana sözleşmenin değiştirilmesi.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin başlığı “Mevcut bayiler”
olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasına “iptali,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“bayilik komisyonlarının geçici olarak düşürülmesi,” ibaresi eklenmiş, birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “sabit” ibareleri ile ikinci ila beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.”
MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/2/2009

27155
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/12/2008 tarihli ve 27087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,”
“ç) Merkez Teşkilatı: Teşkilat Başkanı, Başkan yardımcısı, Teşkilat müdürü, Yönetim
Kurulu ile hizmet birimlerini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, iki Başkan
Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile hizmet birimlerinden oluşur.
(2) Teşkilat Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:
a) Teşkilat Müdürlüğü.
b) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü.
c) Bayilik Şube Müdürlüğü.
ç) Muhasebe Şube Müdürlüğü.
d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü.
e) Personel Şube Müdürlüğü.
f) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.
g) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü.
ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.
h) Matbaa Şube Müdürlüğü.
ı) Hukuk Müşavirliği.
i) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirleri ile Müşavirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca gerekli yasal işlemleri yapmak.”
“g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak
tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Bakanlığa önermek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,”
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“d) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Bakan tarafından verilecek görevleri yapmak.”
“(2) Teşkilat Başkanı, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden doğrudan Bakana
karşı sorumludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Teşkilat Başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığı hizmetlerini, Teşkilat Başkanı adına ve onun yapacağı iş bölümü
ve yetki devri ile direktif ve talimatları doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,
b) Teşkilatın Başkanlığının merkez teşkilatı birimleri ile temsilciliklerini gözetmek.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Bakan, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Bakan ve Teşkilat Başkanı, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Diğer üç üye Bakan
tarafından iki yıl için atanır. Süresi bitenler tekrar atanabilir.
(2) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanacak kişilerin en az dört yıllık yükseköğrenim
mezunu olması şarttır.
(3) Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda
toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Özürsüz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya
katılmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Özrün kabul edilip edilmemesine Yönetim
Kurulu karar verir.
(4) Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Teşkilat Başkanı başkanlık
eder. Yönetim Kurulu kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.
(5) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak,
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak
kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak,
c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek,
ç) Bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile bayilere verilecek komisyon ve teşvik
primi oranlarını tespit etmek,
d) Bu maddede belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek,
e) Başbayi ile yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak
üzere ihale kıstaslarını tespit etmek,
f) Kulüplere verilecek isim hakkı oranını belirlemek,
g) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek,
ğ) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak,
h) Uygun görülecek yerlerde temsilcilik kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek,
ı) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin
bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek,
i) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak,
j) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek,
k) Bakanlıkça veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında
karar vermek veya görüş bildirmek,
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l) Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ile reklamların konusunu ve bedelini belirlemek.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda strateji teklifleri geliştirmek,
bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen stratejiler doğrultusunda uygulamayı
izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ğ) ve (i)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam işlerini yürütmek,”
“ğ) Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan oyunların sonuçlarını ve ikramiye miktarlarını yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurmak,”
“i) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Teşkilat Başkanlığınca yapılan yenilik ve değişiklikler doğrultusunda veya ihtiyaç
duyulduğunda, bayilere gerekli bilgi ve eğitimi vermek,”
“e) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,
f) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek,”
“ç) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek,”
“ç) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
“(2) Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri sonucunda
mahkemeler ve icra müdürlüklerince Teşkilat Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekâlet ücreti, Hukuk Müşavirliğinde görev yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Birimi
Amiri arasında eşit olarak dağıtılır. Ödenecek vekâlet ücretinin tutarı, Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan avukatlar için öngörülen üst sınırı aşamaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Başmüşavirlik ve Müşavirlik” olarak, birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Teşkilat Başkanlığı birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve birimlere
danışmanlık hizmeti vermek,
ç) Teşkilat Başkanlığı faaliyetlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izleyerek analiz ve istatistik çalışmaları yapmak,”
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“e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “Personel Şube Müdürlüğü” olarak, birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan “sicil” ibaresi “özlük” olarak ve (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“f) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini sağlamak,”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bayilik Teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan
veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmak,”
“ç) Teşkilat Başkanlığı ve faaliyetlerine ilişkin olarak bayilere gerekli eğitimi vermek
ve Teşkilat Başkanlığı ile bayiler arasında iletişimi sağlamak,”
“(4) Yapılan denetim ve kontroller sonucunda ilgili mevzuat ve bayilik sözleşmesine
aykırı olarak tespit edilen hususlar ve öneriler bir rapor haline getirilerek gereği yapılmak üzere
ilgili şube müdürlüğüne gönderilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Günlük basını takip ederek Teşkilat Başkanına bilgi sunmak ve Teşkilat Başkanlığı
ile ilgili haber, yazı ve makaleleri arşivlemek,”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Temsilciliklerin çalışma çevresi olarak tespit edilmiş bölge içinde spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin işlemlerin kanun, yönetmelik,
Yönetim Kurulu kararları, genelgeler ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini
izlemek, tespit edilen aksaklıkları Başkanlığa bildirmek,”
“f) Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek ve sonucundan Teşkilat Başkanlığına bilgi vermek,”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 26/1/1994 tarihli ve 21830
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Personel Yönetmeliği ve
Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bunlarda da hüküm bulunmaması halinde 25/8/1971
tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.”
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2008

27087
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI HASILAT DAĞITIM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/12/2007 tarihli ve 26729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesi ile
14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük payı: 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve
Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin bakanlık hesaplarına aktarılan payı,
c) Hasılat: Spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının
oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten
sonra kalan tutarı,
ç) Kamu payı: Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde
ettiği diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan
tutarı,
d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına
ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,
e) Net hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ve
süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,
f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler
arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran
oyunları,
g) Süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiye: Teşkilat Başkanlığı tarafından dağıtılması
öngörülen ikramiye tutarını,
ğ) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,
h) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen oranları
ile sınırlıdır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teşkilat Başkanlığının bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde edilen hasılat ve diğer gelirlerinin toplamının 5602 sayılı
Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen oranını geçemez.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Müdürlük hesaplarına” ibaresi “Bakanlık hesaplarına” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Maliye Bakanlığının” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa”
olarak değiştirilmiştir.
“a) 14/3/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği uyarınca Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunları bültenlerinde yer alan spor kulüplerine ödenen isim
hakları (İsim haklarından 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca isim
hakkının %15’i oranında Türkiye Futbol Federasyonuna pay aktarılır.),
b) Ruhsat verilen bayilere ödenen komisyon ve ikramiye ödeme primi,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/12/2007

26729

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/3/2010

27524
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/3/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto
Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi
“Gençlik ve Spor Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
“c) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan
Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilat
Başkanlığına” ibaresi “Teşkilata” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri ile
aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Başkanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilat
Başkanlığınca” ibaresi “Teşkilatça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/3/2009

27169

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

28/7/2011

28008

2-

3/4/2012

28253
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GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2018/3 sayılı Genelge

GENELGE
2019/14

12 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/54)
MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

13 Temmuz 2019 – Sayı : 30830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

6145

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

6144

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5990
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4 ADET OMURDA AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 adet Omurda Ağ Anahtarı
Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Markası, Ofis 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, 22.07.2019 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 ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR İLE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı
muhtelif cins ve miktar bilgisayar ile monitör ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve HP, DELL, veya LENOVO markalarından birine 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 (140,00 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 şartnamenin, markasının, ihale dokümanının, 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 23.07.2019 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’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve HP,
DELL, veya LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2019/330829
1- İdarenin
a) Adresi
: Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 Erciş / VAN
b) Telefon No
: 0 432 388 20 09 (5 Hat)
c) Faks No
: 0 432 388 20 05
d) Web Adresi
: 2- İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Fabrikamız 2019/2020 Kampanyasında üretilecek
±%20 toleranslı 22.000 ton şekerin tahmini 62 gün
boyunca 3 (üç) vardiya toplam 15 kişi olarak Kristal
Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık torbalara
konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi
işi
b) Yapılacağı Yer
: Erciş Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi
c) İşin Süresi
: Fabrikamızın 2019/2020 kampanya süresi (+- %20
toleranslı 62 gün)
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarih – Saati
: 23.07.2019 salı günü, saat: 14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek
işler.
Bu İhalede Benzer iş olarak Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve
paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV
dâhil 118,00 TL (Y.YüzonsekizTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
9- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
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ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 1 No’lu çamur havuzunun temizlenmesi hizmetinin yapılması.
İhale kayıt numarası

: 2019/334162

1- İdarenin
a) adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus
Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

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

: Fabrikamıza 1.100 metre mesafedeki toprak çamur
havuzunda bulunan yaklaşık (+-%20) 39.500 m3 lük
çamurun temizlenmesi, hafriyatının nakliyesi ve
tesviyesi işidir

b) yapılacağı yer

: Fabrikamız sahasına yaklaşık 1.100 metre mesafede
bulunan

toprak

mesafedeki(eski

çamur

havuzu

burtrak

tesisi

ile

18

yanına)

km.
alana

taşınmasıdır.
c) işin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 30 takvim
günüdür.

3- İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 26.07.2019 Cuma Günü Saat 14.30

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-Teklifler 26/07/2019 Cuma Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle Belediye Encümeninin 21.03.2019 tarih 229 sayılı kararı, Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.06.2019 tarih 652 sayılı kararı ile onaylanan 84220/42 nolu
kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
ADA/PARSEL

MEVKİİ

60562/11

ÖZEVLER

60568/10

ÖZEVLER

60569/16

ÖZEVLER

60569/18

ÖZEVLER

60569/20

ÖZEVLER

60577/13

ÖZEVLER

—— • ——

6030/1-1

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI DÜZELTME İLANI
08.07.2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim
görevlisi ilanımızın, kodları belirtilen kadrolarının nitelikleri aşağıda belirtildiği şekilde
düzeltilmiştir.
19010-1 kodlu ilanımız; Geomatik Müh., Harita Müh., Jeodezi ve fotogrametri Müh. lisans
mezunu olup, Geomatik Müh., Harita Müh, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Programı tezli
yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans öğrenimi sonrası
alanında 2 yıl deneyimli olmak. İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası (İHA-1) sahibi
olmak.
19060-2 kodlu ilanımız; Gıda mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olup,
Yüksek Lisans öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla, gıda analizleri konusunda en az
2 yıl laboratuvar deneyimine sahip olmak.
19020-1 kodlu ilanımız; Mimarlıkta Bilişim alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Destekli Maket Atölyesi'nde dijital fabrikasyon ve modelleme
konularında çalışmak üzere istihdam edilecektir.
19020-2 kodlu ilanımız; Mimarlık Lisans derecesine sahip olmak ve Restorasyon alanında
tezli yüksek lisans mezunu olmak. Kültür varlıklarının araştırılması, envanteri ve arşivlenmesi
konularında lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl deneyimli olmak. Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Laboratuarı ve Fakülte Arşivinde çalışmak üzere istihdam edilecektir.
19020-3 kodlu ilanımız; Yapı Malzemesi, Yapı Bilimleri veya İnşaat Mühendisliği
alanlarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yapı Malzemeleri alanında lisans
mezuniyetinden sonra en az 2 yıl deneyimi olmak. Mimarlık Fakültesi Yapı Malzemesi
Laboratuarında çalışmak üzere istihdam edilecektir.
Duyurulur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARLARI
–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Açık Bulunan Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Can ACAR’ın Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2019/194)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Açık Bulunan Hizmet Sunumu Genel
Müdürlüğüne, Figen KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/195)
–– İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Üyeliklerine, Prof. Dr. Mahmut
KOCA ve İsmail GAZEL’in Seçilmeleri Hakkında Karar (Karar: 2019/196)
YÖNETMELİKLER
–– Spor Disiplin Yönetmeliği
–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife
Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

1
2
2

3

21

22
22
29
33
35

GENELGE
–– 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

36

TEBLİĞ
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54)

36

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