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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAPADOKYA ALAN KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Alan Komisyonunun teşkili, gö-

revleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hü-
kümleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı

Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,
c) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,
ç) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları: Kapadokya alan planları yürür-

lüğe girinceye kadar uyulacak esasları,
d) Grup Başkanı: Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Baş-

kanını,
e) Grup Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup

Başkanlığını,
f) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,
g) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları be-

lirtilen ve Kapadokya Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,
ğ) Kapadokya alan planları: 7174 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Kapadok-

ya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şart-
larının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı,
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taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik ya-
pısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçek-
teki planları,

h) Komisyon: Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kapadokya Alan Komisyonu

Komisyonun teşkili, başkanı ve başkan yardımcısı
MADDE 4 – (1) Komisyon aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge plan-

lama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak
mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip
yedi üye,

b) Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinden görev-
lendireceği bir üye,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım
ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek,
alanlarında uzman birer üye,

ç) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye,
d) Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci

üye,
e) Görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü

veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendireceği bir temsilci üye.
(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler, sadece kurumlarını ilgilen-

diren konulara ilişkin olarak oy hakkına sahiptir.
(3) Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili

kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilir.
(4) Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları Başkanlığın davetiyle toplantıya göz-

lemci olarak katılabilir.
(5) Kapadokya Alan Komisyonu başkanı ve başkan yardımcısı, Kapadokya Alan Ko-

misyonunca birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler dışındaki on bir üyenin ka-
tılımıyla yapılacak toplantıda birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen üyeler arasından salt ço-
ğunluğun oylarıyla seçilir. Anılan on bir üyenin yarıdan fazlasının değişmesi halinde başkan
ve başkan yardımcısı seçimi yenilenir. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, Kapadokya
Alan Komisyonuna başkanlık eder.

(6) Beşinci fıkra uyarınca başkan ve başkan yardımcısının seçilemediği hallerde, birinci
fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler dışındaki en az yedi üyenin katılması koşulu ile
yapılacak ilk toplantıda, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen üyeler arasından salt çoğunluğun
oylarıyla geçici olarak başkan ve başkan yardımcısı seçilir. Birinci fıkranın (d) ve (e) bentle-
rinde belirtilen üyeler dışındaki on bir üye ile yapılacak ilk toplantıda başkan ve başkan yar-
dımcısının seçilmesi ile geçici olarak seçilen başkan ve başkan yardımcısının görevleri sona
erer.

Komisyon üyeliği süresi, üyeliğin sona ermesi, yolluk ve huzur hakkı
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca görevlendirilen

Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler
görevlerine devam eder. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon üyelerinden herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve
mazeret izinleri hariç toplam dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri sona
erer.
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(3) Üyelikleri süresince Komisyonun görev ve yetki alanlarına giren konularda Komis-
yon üyeleri hiçbir menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin Komisyon üye-
liği, Başkanlığın bildirimi üzerine kendilerini görevlendiren bakanlık veya kurumca sona er-
dirilir. Aynı koşulların Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri bakımından gerçekleşmesi ha-
linde ise durum Başkanlıkça İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(4) Komisyon üyelerinin izin, mazeret ve devam durumları Grup Başkanlığınca takip
edilerek üyeleri görevlendiren bakanlık veya kurumlara, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen üye için ise Nevşehir İl Özel İdaresine bildirilir.

(5) Komisyon üyelerinin yollukları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre Başkanlıkça karşılanır.

(6) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi
kapsamında ayda dörtten fazla olmamak üzere; Komisyonun sürekli üyelerine her toplantı için
(5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda,
görüşülecek konu ile ilgili olarak toplantılara katılan üyelerine ise her toplantı için (2000) gös-
terge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı
ödenir.

Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Komisyon, Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda aşağıda belirtilen

görev ve yetkilere sahiptir:
a) Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri

planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almak,
b) Kapadokya Alanında, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma
bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanmak,

c) Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden
değerlendirilmesine yönelik karar almak,

ç) Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, Kapadokya Alanının bütününe ilişkin hazır-
lanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya
da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek
uygun görüş vermek,

d) Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik imar
planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını,
yürürlüğe girişi sürecinde inceleyerek onaylamak.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Komisyon ayda en az dört kez toplanır; ancak gündemde bekleyen

konu bulunmaması koşuluyla ayda en az bir toplantı yapabilir. Birikmeye neden olmayacak
şekilde görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumlar göz önüne alınarak toplantı sayısı
arttırılabilir.

(2) Kapadokya Alan Komisyonu, Başkanlığın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı
günleri ve gündemi; Grup Başkanının teklifi, Teknik Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve
Başkan onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı beşten az olamaz.

(4) Alınan kararlar mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır.
Karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır. Karşı oy gerekçesi Baş-
kanlıkta yer alan, konunun ilgili dosyasında muhafaza edilir.

(5) Gündem gereği konularla ilgili Komisyon tarafından alınacak kararlar toplantı so-
nunda Komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.
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(6) Komisyonca alınan kararın mevzuata uygunluk noktasında tereddüt uyandırması
halinde Başkanlıkça karar dağıtımı yapılmadan, durum belgeleriyle birlikte ivedilikle kararın
konusu ve içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek görüşleri istenir. İlgili kurum ve
kuruluşların görüşleri, Komisyonun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.

(7) Komisyon kararlarına karşı idari yargıda açılan davalarda, gerek görülmesi halinde
Başkanlık Hukuk Müşavirliğince yapılacak savunmalarda ve varsa bilirkişi raporlarına itirazda
dikkate alınacak ayrıntılı görüş ve gerekçeler, Komisyon üyelerinden de istenebilir.

(8) Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan
ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye, bu konunun değerlendirilmesi sı-
rasında Komisyon toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(9) Komisyonun kendi üyeleri tarafından, Komisyon üyeliği esnasında hazırlanarak
Başkanlığa iletilen plan, çevre düzenleme projesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi,
uygulama projesi ve benzeri konular Komisyonda görüşülemez.

(10) Komisyon üyeleri, Komisyon üyeliğinden önce kendileri tarafından hazırlanarak
Başkanlığa iletilmiş bulunan plan, çevre düzenleme projesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projesi, uygulama projesi ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve oy kulla-
namazlar.

(11) Komisyon toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür ve karara bağ-
lanır.

Alt komisyon kurulması
MADDE 8 – (1) Komisyon, çalışmalarını kolaylaştırmak için gündemindeki konuları,

üyeleri arasından oluşturacağı alt komisyona verip yerinde inceleme yaptırabilir. Alt komisyon,
görüşlerini bir ay içerisinde rapor halinde hazırlayarak Komisyona sunulmak üzere Başkanlığa
iletir. Konu, Komisyon toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Komisyon kararlarının dağıtımı ve kararlara uyma zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Komisyon kararlarının dağıtımı Başkanlıkça yapılır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon ka-

rarlarına uymak zorundadır.
Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri
MADDE 10 – (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri Grup

Başkanlığınca yürütülür.
(2) Komisyonda değerlendirilecek konular için başvurular Başkanlığa yapılır.
(3) Başkanlığa yapılan başvurular üzerine, Başkanlıkça konunun kapsamına göre ma-

hallinde inceleme yapılır. Yapılan bu inceleme neticesinde hazırlanan rapor ve diğer belgeler
değerlendirilmek üzere Komisyon gündemine alınır.

(4) Konuların ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde Komisyon gündemine alın-
masından Grup Başkanı sorumludur.

(5) Komisyonca incelenip karara bağlanan proje ve belgeler mühürlenir, imzalanır.
(6) Komisyonca alınan kararlar, Başkanlık tarafından resmi yazışma usulüne göre da-

ğıtılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça

belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu
Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 421 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

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

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“e) Yeni ve revize projelerde tasarım aşamasından itibaren bu Yönetmelik hükümlerinin

uygulanmasını sağlar ve 10.000 kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projeler ile
500 ve üzeri bağlantı sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşünü alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en

fazla %30, 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023
yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar ise en fazla %25
düzeyine indirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik
Usuller Tebliğinde yer alan hususlar ve 12/10/2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri çerçevesinde gerekli faaliyetler yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İdareler, bu Yönetmelik kapsamında çıkarılacak Teknik Usuller Tebliği eklerinde
yer alan her yıla ilişkin su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını, takip eden yılın
Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak ve elektronik ortamda Bakanlıkça belirlenen
biçimde gönderir. Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, Büyükşehir belediyelerinde
coğrafi konum olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç her ilçe için ayrı formlar halinde gönde-
rilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Onaylı projeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlihazırda

onaylanmış olan projeler hakkında Bakanlık görüşü alınmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2014 28994
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“m) Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre ilaç takip sistemine bildirim yapılması
zorunlu olan beşeri tıbbi ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, satış, iade, imha ve geri çekme gibi
işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirimin yapılmaması.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/55)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Teb-

liğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE

EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ UYGULAMA

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/9)

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif

Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir

ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul

ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasının

üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl

sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar,

dokuzuncu fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl dokuz ay sonrasına kadar ve onuncu fıkrasında

belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’indeki “Şekil I.2.4 – Tip onayı ve kapsam genişletme-

leri için deney şartlarının uygulanması” başlıklı tabloda yer alan 5 numaralı dipnottaki “bir yıl

sekiz ay” ibaresi “bir yıl dokuz ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 6’sında yer alan Çizelge 1’deki W, X, Y,

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF ve ZG satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı çizelgede yer

alan Açıklamalar kısmının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2018 30525

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/3/2019 30703
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“Uygulama: Türkiye’de üretilen araçlar için Euro 6b fazı ve bu faz ile ilgili hükümler 1.10.2019
tarihine kadar uygulanabilir. Euro 6d uygulama tarihi itibariyle (EU)2018/1832,
(EU)2017/1347, (EU)2017/1221, (EU)2017/1154 ve (EU)2017/1151 sayılı Regülasyonlar uy-
gulanır.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek XI’indeki 2.3.3 ve 2.3.4 maddelerinin ilk cümleleri sı-
rasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sı-
nırlarına göre tip onayı verilmiş araçlar için, (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin
yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz aydan itibaren, sekizinci fıkrasında
belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz aydan itibaren, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belir-
tilen tarihlerden sonraki bir yıl dokuz aydan itibaren OBD eşik sınırları aşağıdaki çizelgede
verilmektedir:”
“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sı-
nırlarına göre tip onayı verilmiş araçlara, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar
için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten
sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl
sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihten sonraki bir yıl
dokuz ay sonrasına kadar aşağıdaki OBD eşik sınırları imalatçının tercihine göre uygulanma-
lıdır:”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek XI İlave 1’indeki 3.1.5 maddesinin son cümlesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
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“Yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için, bu Ekin 2.9 uncu maddesine göre şart
olan izleme, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeli-
ğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına
kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu
ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihten sonraki bir yıl dokuz ay sonrasına kadar 0,1’e eşit ya
da daha büyük bir IUPR’ye sahip olmalıdır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1026-91 BAĞLAMA ELEMANLARI-ALTIKÖŞE SOMUNLAR-BÖLÜM
91: METRİK-NORMAL VE İNCE ADIMLI-KAYNAK EDİLEREK

KULLANILAN-MAMUL KALİTESİ A STANDARDI
İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS–2019/20)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-

Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Ma-
mul kalitesi A” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirle-
mektir.

Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, mamul kalitesi A olan, M3’ten M16’ya kadar anma öl-

çülerinde metrik normal adımlı ve M8’den M16’ya kadar anma ölçülerinde metrik ince adımlı
vida dişli kaynak edilerek kullanılan altıköşe somunların tanımını, sınıflandırma ve özellikle-
rini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

(2) Bu standardda belirtilen kaynak edilerek kullanılan somunlar, TS EN ISO 898-1’e
göre mukavemet sınıfı 8.8’den küçük olan cıvatalarla bağlantı için uygundur.

(3) Bu standard, TS EN ISO 21670’te belirtilmiş olan parçaya kaynak edilerek kulla-
nılan flanşlı altıköşe somunları kapsamaz.

(4) Bu standardda, “mamul kalitesi A olan, metrik normal ve ince adımlı, kaynak edi-
lerek kullanılan, altıköşe somun” ifadesi yerine sadece “somun” terimi kullanılmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2009 27445
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/1/2012 28184
2- 25/1/2014 28893
3- 16/2/2015 29269
4- 22/8/2015 29453
5- 6/1/2016 29585
6- 13/8/2017 30153
7- 21/10/2017 30217
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 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 Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 1026-91 “Bağlama elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım 91 fatu-

ralı-Metrik-Normal ve ince adımlı-Mamul kalitesi a-Kaynak edilerek kullanılan” standardı
iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 18/12/2017 tarihli toplantısında revize edilen,
TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal
ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardı imalat ve piyasaya arz
safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-

Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” stan-
dardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uyma-
ları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-

Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” stan-
dardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya
yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama
elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kul-
lanılan-Mamul kalitesi A” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer
ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir,
piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-

Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” stan-
dardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine
TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard
MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/125-126 ile
mecburi uygulamaya konulan TS 1026-91 “Bağlama elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım 91
faturalı-Metrik-Normal ve ince adımlı-Mamul kalitesi a-Kaynak edilerek kullanılan” standardı
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 28/08/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-22
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/08/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-23
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 28/08/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-24
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/08/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-25
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 28/08/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-26
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/08/2019
Sayı : 2019/ÖİB-K-27
Konu : İstanbul/Silivri/Kavaklı Taşınmazı Satışı
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL 

DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayri-

menkul değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılma-
sına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına
tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kap-
samındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimen-
kullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul düzenlemeleri ve
Kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir
edilmesini ifade eder.

(3) Kurulca yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının bu maddenin ikinci
fıkrası kapsamına girmeyen değerleme faaliyetleri, bu Tebliğin kapsamı dışındadır.

(4) Kurulca yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının bu maddenin ikinci
fıkrası kapsamına girmeyen değerleme faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda hazırlanan de-
ğerleme raporları hakkındaki şikayet başvuruları, münhasıran Türkiye Değerleme Uzmanları
Birliğine yapılır. Birliğin bu konudaki kararları kesindir. İlgili diğer kurumlara yapılacak baş-
vurular kendi mevzuatlarına tabidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 62 nci maddesinin ikinci fıkrası, 63 üncü
maddesinin birinci fıkrası ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Birlik: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini,
b) Değerleme/Gayrimenkul Değerleme: 1 inci maddenin ikinci fıkrasında kapsamı be-

lirlenen sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyetini,
c) Değerleme Kadrosu: Gayrimenkul değerleme kuruluşunda tam zamanlı olarak istih-

dam edilen gayrimenkul değerleme uzmanlarını ve sorumlu değerleme uzmanlarını,
ç) Gayrimenkul Değerleme Uzmanı: Gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından de-

ğerleme kadrosunda gayrimenkul değerlemesi yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edi-
len veya sözleşme imzalamak suretiyle kuruluşa dışarıdan değerleme hizmeti sağlayan, asgari
4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıllık tecrübesi bulunan
ve Kurulca verilen Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olan gerçek kişileri,

d) Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcısı: Değerleme mesleğini öğretmek, yetiş-
tirmek ve tecrübe kazandırmak amacıyla, gayrimenkul değerleme uzmanları refakatinde de-
ğerleme faaliyetlerinde bulunmak üzere gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından istihdam
edilen, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Kurulca verilen Gayrimenkul Değerleme Lisansına
sahip olan ancak gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için gereken tecrübe şartlarını henüz
taşımayan gerçek kişileri,
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e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) Konut Değerleme Uzmanı: Gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından konut de-

ğerlemesi yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilen veya sözleşme imzalamak suretiyle
kuruluşa dışarıdan konut değerlemesi hizmeti sağlayan, gayrimenkul değerlemesi alanında en
az 1 yıllık tecrübesi bulunan ve Kurulca verilen Konut Değerleme Lisansına sahip olan gerçek
kişileri,

g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ğ) Kuruluş/Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu: Bu Tebliğ uyarınca sermaye piyasasında

gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurul tarafından yetkilendirilen anonim şirketi,
h) Müşteri: Gayrimenkul değerleme hizmeti almak üzere gayrimenkul değerleme ku-

ruluşu ile sözleşme imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,
ı) Sorumlu Değerleme Uzmanı: Gayrimenkul değerleme kuruluşunun ödenmiş serma-

yesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerleme uzmanı sayılmak için
belirtilen şartların tamamını taşıyan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi
olan, kuruluş adına değerleme faaliyetlerini kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına
değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan gayrimenkul değerleme uzmanını,

i) Türk Ticaret Kanunu: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
j) UDS: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartlarını,
k) Yönetici: Değerleme kuruluşunda, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür

yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu unvanları haiz olmamakla birlikte yetki ve görevleri
itibarıyla bu pozisyonlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun 
Yetkilendirilmesi ve Faaliyet Esasları

Yetkilendirilecek gayrimenkul değerleme kuruluşunda aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme

faaliyetinde bulunmak amacıyla Kurula başvuracak kuruluşun;
a) Anonim şirket olması,
b) Ticaret unvanında "gayrimenkul değerleme" veya "taşınmaz değerleme" ibaresinin

bulunması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) Ödenmiş sermayesinin asgari 1.000.000 TL olması ve asgari ödenmiş sermayesini

temsil eden paylarının tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması,
d) Ödenmiş sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının asgari %51’inin, en az

2 sorumlu değerleme uzmanına ait olması,
e) Değerleme kadrosunun en az 2’si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere asgari 10

adet tam zamanlı olarak istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzmanından oluşması,
f) Faaliyetini sürdürebilmek için yeterli mekan, organizasyon, teknik donanım, belge

ve kayıt düzenine sahip olması,
zorunludur.
(2) Ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin doğrudan veya dolaylı olarak bankalara

veya kamu kuruluşlarına ait olması durumunda birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şart aran-
maz. Ancak sorumlu değerleme uzmanının sorumluluklarını yerine getirmek üzere bu Tebliğ
uyarınca sorumlu değerleme uzmanının bulundurması gereken, pay sahipliği dışındaki diğer
nitelikleri haiz en az 2 gayrimenkul değerleme uzmanının, sorumlu değerleme uzmanı unvanını
taşımak ve bunlara ait yükümlülüklere tabi olmak üzere yönetim kurulu kararıyla atanması
şarttır.
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(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarı, her yıl Hazine
ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden
belirlenir. Değerleme oranı uygulanmış asgari ödenmiş sermaye tutarı yetkilendirilme başvu-
rusu aşamasında dikkate alınır.

Yetki başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen koşulları sağlayan kuruluşlar, sermaye pi-

yasasında gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmek amacıyla aşa-
ğıda yer alan bilgi ve belgeler ile Kurula başvururlar.

a) Kuruluşa ilişkin olarak;
1) Kurulca yetkilendirilme talebine ilişkin yönetim kurulu kararı,
2) Tüm değişiklikleri içerecek şekilde tek metin haline getirilmiş esas sözleşmesi,
3) Kuruluşun ortaklık yapısı hakkında bilgiler,
4) Sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu,
5) Varsa, son 3 yıllık faaliyet raporları,
6) Varsa, son 3 yıllık finansal tabloları,
7) Organizasyon yapısı, yöneticiler ve gayrimenkul değerleme uzmanlarına ilişkin bil-

giler,
8) Varsa, son 3 yıl içerisinde hazırlanan gayrimenkul değerleme raporları ve müşterilerin

listesi,
9) Varsa, son 3 yıl içerisinde hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporlarından 5 adet

örnek,
10) Değerlemede kullanılan analiz yöntemleri, uyulan rapor standartları ve standart ra-

por formatları ile ilgili açıklayıcı bilgiler,
11) Değerleme raporlarının yazımı sırasında kullanılan çalışma kağıdı örnekleri,
12) Faaliyet ilke ve esasları ile iş akış prosedürleri,
13) Bilgisayar yazılımı ve donanımına ilişkin bilgiler,
14) Mesleki sorumluluk sigortasının, yetkilendirmeye ilişkin Kurul Kararının tebliğ

edilmesini müteakip 1 ay içerisinde yaptırılacağına ilişkin beyan.
b) Ortaklara ilişkin olarak;
1) Tüzel kişiler için esas sözleşmeleri ile ortaklık yapılarına ve yöneticilerine ilişkin

bilgiler,
2) Öz geçmişler,
3) 7 nci maddede belirtilen belgeler,
4) Pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu veya yönetiminde yer aldığı başka or-

taklıklar varsa, bunların son üç yıllık finansal tabloları, ortaklık yapıları, esas sözleşmeleri ile
faaliyet raporları.

c) Yöneticilere ilişkin olarak;
1) Öz geçmişler,
2) 7 nci maddede belirtilen belgeler,
3) Pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu veya yönetiminde yer aldığı başka or-

taklıklar varsa, bunların son üç yıllık finansal tabloları, ortaklık yapıları, esas sözleşmeleri ile
faaliyet raporları.

ç) Sorumlu değerleme uzmanlarına ilişkin olarak;
1) Öz geçmişler,
2) Gayrimenkul Değerleme Lisanslarının birer örneği,
3) 7 nci maddede belirtilen belgeler,
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4) Yönetim kurulu kararı ile onaylanan iş akış süreçleri ve değerleme rapor formatları-
nın imza karşılığı alındığına dair beyanlar,

5) Tecrübe koşulunu sağladığına dair Birlikten alınacak belge.
d) Gayrimenkul değerleme uzmanlarına ilişkin olarak;
1) Öz geçmişler,
2) Gayrimenkul Değerleme Lisanslarının birer örneği,
3) 7 nci maddede belirtilen belgeler,
4) Yönetim kurulu kararı ile onaylanan iş akış süreçleri ve değerleme rapor formatları-

nın imza karşılığı alındığına dair beyanlar,
5) Tecrübe koşulunu sağladığına dair Birlikten alınacak belge.
e) Gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarına ilişkin olarak;
1) Öz geçmişler,
2) Gayrimenkul Değerleme Lisanslarının birer örneği,
3) 7 nci maddede belirtilen belgeler.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge

istenebilir.
(3) Kurula yapılacak başvurularda standartları Kurulca belirlenecek formların kullanıl-

ması zorunludur. Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgelerin, ku-
ruluşa bildirim tarihini müteakip en geç 30 gün içinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Belir-
tilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.

Kurul incelemesi ve yetkilendirmenin kapsamı 
MADDE 6 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesi konusundaki

başvurular; Kurulca, Tebliğde aranan şartların yerine getirilip getirilmediği hususları gözönüne
alınarak incelenir. İnceleme sonucunda uygun görülen kuruluşlar Sermaye Piyasasında Gayri-
menkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesine alınır ve Kurulca kamuya duyurulur. 

(2) Kuruluşun yetkilendirilmesi, söz konusu kuruluşun ve işlemlerinin Kurulca tekeffülü
anlamına gelmez. Kuruluşun sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dışında yapmış olduğu de-
ğerleme faaliyetleri Kurul nezdinde herhangi bir sorumluluk doğurmaz.

Ortakların, yöneticilerin ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının genel nitelikleri
MADDE 7 – (1) Kuruluşun ortakları, yöneticileri, gayrimenkul değerleme uzmanları

ile kuruluşun tüzel kişi ortaklarının yönetim kurulu üyelerinin;
a) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

kararı verilmiş olmaması, 
b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş sermaye piyasası kurumlarında, bu

müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 
c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması, 
ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, 

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi ka-
çakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, 
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e) Mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması

veya herhangi bir unvanla görev almaması,
şarttır.
(2) İlgililer bu nitelikleri taşıdıklarına dair yazılı beyanlarını Kurula bildirirler. Kuruluş

bu kapsamda Kurula sunulan beyanlardaki değişikliklerin Kurula bildirimini izlemekle mü-
kelleftir.

Gayrimenkul değerleme uzmanı ve uzman yardımcısı
MADDE 8 – (1) Gayrimenkul değerleme uzmanı; gayrimenkul değerleme kuruluşu

tarafından değerleme kadrosunda gayrimenkul değerlemesi yapmak üzere tam zamanlı olarak
istihdam edilen veya sözleşme imzalamak suretiyle kuruluşa dışarıdan değerleme hizmeti sağ-
layan, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıllık tec-
rübesi bulunan ve Kurulca verilen gayrimenkul değerleme lisansına sahip olan gerçek kişidir.

(2) Kuruluşun değerleme kadrosunda yer alacak gayrimenkul değerleme uzmanları,
yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir.

(3) Kuruluş, gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için gereken tecrübe şartlarını henüz
taşımayan uzman adaylarını, değerleme mesleğini öğretmek, yetiştirmek ve tecrübe kazandır-
mak amacıyla, gayrimenkul değerleme uzmanları refakatinde değerleme faaliyetlerinde bu-
lunmak üzere, gayrimenkul değerleme uzman yardımcısı olarak istihdam eder. Kuruluş nez-
dinde, Değerleme Kadrosunun en az %10’u kadar gayrimenkul değerleme uzman yardımcısı
istihdam edilmesi zorunludur.

(4) Kuruluş, talep edilmesi halinde, bünyesinde çalışmakta olan veya geçmişte çalışmış
olan Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip kişinin uzmanlık tecrübe koşulunun sağlanma-
sına yönelik tevsik edici belgeleri, ilgili kişiye vermekle yükümlüdür.

Sorumlu değerleme uzmanı
MADDE 9 – (1) Sorumlu değerleme uzmanı; gayrimenkul değerleme kuruluşunun

ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerleme uzmanı
sayılmak için belirtilen şartların tamamını taşıyan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5
yıl tecrübesi olan, kuruluş adına değerleme faaliyetlerini kişisel sorumluluğu ile yürüten ve
kuruluş adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan gayrimenkul değerleme
uzmanıdır.

(2) Kuruluş nezdinde hazırlanan raporları, kontrol etmek ve bu kontrol sonucunda ra-
pora imza atmakla görevli kişilerin, bu Tebliğ uyarınca sorumlu değerleme uzmanının bulun-
durması gereken pay sahipliği dışındaki diğer niteliklere haiz olması gerekir.

(3) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında
Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-
128.7)’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alanlar,
bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tecrübe koşulunu sağlamış sayılırlar.

Pay devirleri ve esas sözleşme değişiklikleri
MADDE 10 – (1) Kuruluş bünyesinde sorumlu değerleme uzmanı olarak görev almak

amacıyla gerçekleştirilecek sermaye paylarının devrine ilişkin olarak Kurulun uygun görüşünün
alınması zorunludur. Bu kapsamdaki pay devirleri Kurulun uygun görüşü alınmaksızın yapı-
lırsa, hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme uzmanı olarak görev
alacak gayrimenkul değerleme uzmanının payları devralmasından önce, kuruluşun yönetim
kurulu söz konusu pay devrine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verir ve ilgili kişinin sorumlu
değerleme uzmanı olmak için gerekli şartları taşıdığını tevsik edici bilgi ve belgeler ile birlikte
Kurula başvurur.
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(2) Diğer pay devirlerinde; pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararı ve pay defteri ka-
yıtları ile birlikte en geç 6 iş günü içinde Kurula gönderilerek bilgi verilir. Pay devrinde, yeni
bir ortağın kuruluş sermayesine ortak olması halinde ilgili kişinin 7 nci maddede aranan şartları
taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin de bildirim kapsamında Kurula gönderilmesi gerekir.

(3) Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Kurulun uygun görüşünün alınması
zorunludur. Esas sözleşme değişikliklerinin tescilini müteakip gerekli bilgi ve belgeler Kurula
bildirilir. 

Şube açılması ve dışarıdan gayrimenkul değerleme hizmeti alınması
MADDE 11 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları, faaliyetlerini sürdürebilmek için

yeterli mekan, personel ve donanıma sahip olması ve bünyesinde, bu Tebliğ uyarınca sorumlu
değerleme uzmanının bulundurması gereken pay sahipliği dışındaki diğer niteliklere haiz olan
bir kişinin tam zamanlı şube müdürü olarak istihdam edilmesi şartıyla, şube açabilirler.

(2) Şube açılması halinde, tescili takiben en geç 6 iş günü içinde Kurula bildirim yapıl-
ması zorunludur. Kurula yapılacak bildirimde, şubenin adresi, iletişim bilgileri, şubede istihdam
edilecek gayrimenkul değerleme uzmanları ile diğer personelin bilgilerine yer verilir.

(3) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen değerleme faaliyetlerinde
dışarıdan hizmet alınarak gayrimenkul değerleme hizmeti sağlanamaz.

(4) Kuruluşun merkezinin veya şubesinin bulunduğu illerde, konut değerlemesi hari-
cinde, değerleme hizmetleri kuruluşun değerleme kadrosundaki gayrimenkul değerleme uz-
manları tarafından yerine getirilir. Kuruluş, bu yerlerde dışarıdan hizmet alarak, konut değer-
lemesi haricinde, gayrimenkul değerleme hizmeti sağlayamaz. Kurul, gayrimenkul değerleme
kuruluşunun iş hacminin önemli bir bölümünü oluşturan illerde gayrimenkul değerleme kuru-
luşuna şube açma zorunluluğu getirebilir. 

Yapılabilecek faaliyetler ve yasaklar
MADDE 12 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları; gayrimenkul değerleme faali-

yetinin yanı sıra, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul
ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi,
en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler.
Mesleki uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel ihtisas ve tecrübe gerektiren gayrimenkul dışı
varlıkların değerleme faaliyetlerini üstlenemezler. Kurulun, gayrimenkul dışındaki varlıkların
sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerlemelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan
hükümler saklıdır.

(2) Bir gayrimenkulün 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684
üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları
da münferit olarak değerleyebilirler.

(3) Gayrimenkul değerleme kuruluşları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen faaliyetler
dışında emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamazlar. Bilgi ve yeteneklerinin
yeterli olmadığı işleri kabul edemezler.

(4) Gayrimenkul değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları ise;
a) Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme kuruluşunda istihdam edilemezler,

ortak olamazlar, başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamazlar,
b) Meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar,
c) Mesleki uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel ihtisas ve tecrübe gerektiren var-

lıkların değerleme faaliyetlerini üstlenemezler,
ç) Değerleme hizmeti verdikleri, müşterisi konumunda olan ortaklıklarda ve iştirakle-

rinde her ne unvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar,
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d) Mesleki özen ve titizlik kuralları kapsamında gerekli zamanı ayıramayacakları de-
ğerleme hizmetlerini kabul edemezler.

(5) Gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından değerleme kadrosunda gayrimenkul
değerlemesi yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzman-
ları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dahil başka
bir faaliyette bulunamazlar. 

(6) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ile sözleşme imzalamak suretiyle kuruluşlara
dışarıdan değerleme hizmeti sağlayan gayrimenkul değerleme uzmanları ile konut değerleme
uzmanlarına beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak bu kişiler hiçbir koşulda emlak ko-
misyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar.

(7) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve gayrimenkul değerleme uzmanları, Kanunun
76 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak ka-
rarlara uymakla yükümlüdürler.

Yetki ve lisans iptali
MADDE 13 – (1) Kurulca, aşağıda yer alan aykırılıkların tespiti halinde Kanunun

96 ncı maddesi kapsamında, gayrimenkul değerleme kuruluşunun sermaye piyasasında değer-
leme faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilebilir.

a) 4 üncü maddede belirtilen başvuru koşullarından birinin kaybedilmesi ve bu durumun
6 ay süre ile devam etmesi,

b) 12 nci maddede belirtilen faaliyet yasakları ile 16 ncı ve 17 nci maddelerde belirtilen
bağımsızlık ilkelerine uyulmaması,

c) Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme kuruluşları için belirlenen
düzenlemelere uyulmaması,

ç) Değerleme raporunun en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanmamış
olması, 

d) Değerleme faaliyetlerinde, sorumlu değerleme uzmanı dahil gayrimenkul değerleme
uzmanları tarafından yeterli inceleme yapılmaması, çalışma kağıtları, dijital dokümanlar ile
rapordaki bilgilerin raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması, dürüstlük, ba-
ğımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, mesleki özen ve titizlik ilkelerine uyulmaması,

e) Tebliğ hükümleri ve UDS’ye aykırı olarak hatalı, eksik, yanıltıcı, taraflı ve gerçeğe
aykırı rapor düzenlenmesi,

f) Tebliğ kapsamındaki bildirim yükümlülüklerinin zamanında, tam ve doğru olarak
yerine getirilmemesi,

g) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin
verilmemesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi verilmesi,

ğ) Kanunun 76 ncı maddesi kapsamında Birlik tarafından alınan kararlara uyulmaması,
verilen zorunlu eğitimlere katılınmaması ve belirlenen üyelik aidatlarının ödenmemesi,

h) Kurul tarafından yayımlanan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uy-
gulama Esaslarına uyulmaması,

ı) Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkları ne-
deniyle yaptırıma tabi tutulmuş olması ve durumun ilgili kurum tarafından Kurula bildirilmesi.

(2) Kurulca yetkisi iptal edilen kuruluş, yetki iptaline ilişkin Kurul karar tarihinden iti-
baren 1 yıl süreyle sermaye piyasasında değerleme hizmeti vermek üzere yeniden yetki talebi
için Kurula başvuramaz. Kurulca yetkisi iptal edilen kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu
üyeleri ise yetki iptalinde sorumlulukları bulunması halinde, 1 yıl süreyle değerleme hizmeti
vermek üzere Kurulca yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunan başka bir gayrimenkul de-
ğerleme kuruluşunda veya Kurulca yetkilendirilmiş başka bir gayrimenkul değerleme kurulu-
şunda herhangi bir unvan altında görev alamazlar ve ortak olamazlar. 1 yıllık sürenin bitiminde
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Kurula yapılacak başvuruda; Kurulca yetkisi iptal edilen kuruluşun, yetki iptaline neden olan
şartları ortadan kaldırdığını, bu şartların bir daha oluşmaması için gerekli tedbirleri aldığını ve
kuruluşun ortakları, yöneticileri ile gayrimenkul değerleme uzman ve uzman yardımcılarının
7 nci maddede aranan şartları sağladığını ortaya koyması halinde kuruluşun yeniden yetkilen-
dirilme başvurusu değerlendirmeye alınabilir.

(3) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlarda bir sorumluluk tespit
edilmesi halinde, sorumluluğun içeriğine göre, Kurul, sadece ilgili sorumlu değerleme uzmanı
ve/veya gayrimenkul değerleme uzmanlarının sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme
yapmasını 1 yıldan az olmamak kaydı ile lisanslarını geçici veya sürekli olarak iptal etmek su-
retiyle yasaklayabilir. Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme yapması geçici olarak ya-
saklanan sorumlu değerleme uzmanı ve/veya gayrimenkul değerleme uzmanları, yasak süresi
sonunda yasağın kaldırılması için Kurula başvurabilirler, anılan başvurular, ilgili hakkında de-
vam etmekte olan bir inceleme olup olmadığı da dikkate alınarak Kurulca değerlendirilerek
karara bağlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayrimenkul Değerleme Faaliyetlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar

Tam zamanlılık
MADDE 14 – (1) Tam zamanlılık, gayrimenkul değerleme hizmetinin kalitesinin artı-

rılması ve kurumsallığın sağlanması açısından gayrimenkul değerleme faaliyeti dışında meslek
olarak başka bir işle iştigal edilmemesini ve çalışma ortamlarında süreklilik arz edecek şekilde
değerleme faaliyetinde bulunulmasını ifade eder. Bu kapsamda, değerleme kadrosunda yer alan
gayrimenkul değerleme uzmanları ve uzman yardımcılarının kuruluşta tam zamanlı olarak gö-
rev yapmaları zorunludur.

(2) Değerleme kadrosunda yer alan gayrimenkul değerleme uzmanının bir başka şirkette
istihdam edilmesi ve görev alması tam zamanlılık ilkesinin ihlali anlamına gelir. Ancak değer-
leme faaliyetlerini engellememek kaydıyla mahkemelerde bilirkişilik yapılması veya eğitmen
olarak hizmet verilmesi tam zamanlılığa engel teşkil etmez.

Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve değerleme raporunu imzala-

yan gayrimenkul değerleme uzmanları ile sorumlu değerleme uzmanları; faaliyetleri neticesinde
düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler ile raporun belirlenen stan-
dartlara uygun olmaması, yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması dola-
yısıyla, müşterilerine veya söz konusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zarar-
lardan Kanunun 32 nci ve 63 üncü maddeleri uyarınca sorumludurlar.

(2) Kuruluşun ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve değerleme raporunu hazırlayanların
cezai sorumlulukları saklıdır.

(3) Lisansları askıya alınan gayrimenkul değerleme uzmanları değerleme faaliyetlerinde
bulunamaz. Bu konunun takibi, gerekiyor ise ilgili gayrimenkul değerleme uzmanının yenileme
eğitimlerine katılmasının sağlanması ve lisans askıda iken değerleme faaliyetlerinde bulunul-
maması konularında sorumluluk, ilgili gayrimenkul değerleme uzmanı ile birlikte gayrimenkul
değerleme kuruluşundadır.

Bağımsızlık
MADDE 16 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ile gayrimenkul değerleme uz-

manları, değerleme faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mes-
leki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür.
Gayrimenkul değerleme uzmanlarının, değerleme faaliyetleri sırasında dürüst ve tarafsız ol-
malarının yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da bulunmaması
gerekir.
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(2) Gayrimenkul değerleme uzmanları, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar
çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye
imkan vermemek, inceleme sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya do-
laylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar
MADDE 17 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşu veya gayrimenkul değerleme uz-

manının bağımsızlığının zedelendiğine dair makul şüphe oluşması halinde, bağımsızlığın or-
tadan kalktığı kabul edilir. 

(2) Aşağıdaki durumlarda, bu durumlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, bağımsızlık orta-
dan kalkmış sayılır:

a) Gayrimenkul değerleme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, gayrimenkul değerleme
uzmanları ve bunların üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımları ile eşleri veya gayrimenkul
değerleme kuruluşu tarafından;

1) Değerleme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteri ile ilgili
olanlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin veya menfaat sağlanacağı
vaadinin ortaya çıkması,

2) Müşteriyle veya müşterinin ortaklarıyla veya müşterinin yönetim, denetim veya ser-
maye bakımlarından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bu-
lundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle değerleme hizmeti verildiği dönem dahil olmak üzere
son iki yıl içerisinde ortaklık ilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması,

3) Müşteri ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iş-
tiraklerinde değerleme hizmeti verildiği dönem dahil olmak üzere son iki yıl içerisinde kurucu
ve/veya yönetici olarak görev alınması veya ticari ilişki içinde bulunulması,

4) Müşteri veya müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve
iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması.

b) Geçmiş yıllara ilişkin değerleme ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, müşteri
tarafından ödenmemesi.

c) Değerleme ücretinin, değerleme sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması veya
piyasa rayicinden bariz farklılıklar göstermesi, kuruluş tarafından müşteriye sunulan diğer hiz-
metler dikkate alınarak belirlenmesi.

ç) Gayrimenkul değerleme kuruluşunun son beş takvim yılı içerisinde tüm değerleme
faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının %40’ından fazlasının tek bir gerçek veya tüzel kişi
ile bağlı ortaklarından elde edilmesi.

(3) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar, ikinci fıkranın (ç) bendi hükmü haricinde,
gayrimenkul değerleme kuruluşuna dışarıdan hizmet veren kişi ve kuruluşlar için de geçerlidir. 

Mesleki özen ve titizlik
MADDE 18 – (1) Gayrimenkul değerleme uzmanları; değerleme faaliyetinin bütün

aşamalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli
ve basiretli bir değerleme uzmanının aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstere-
ceği dikkat ve gayreti ifade eder. Gerekli özen ve titizliğin asgari kıstası, değerlemeye ilişkin
Kurul düzenlemelerine ve ayrıca Birlik düzenlemelerine eksiksiz uyulmasıdır. Buna göre, gay-
rimenkul değerleme uzmanı değerleme faaliyetini gerektiği şekilde planlamak, program yap-
mak, yeterli miktarda, uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapmak,
düzenli çalışma kağıtları hazırlamak ve bütün bunların sonucunda oluşturduğu görüşleri, özen
ve titizlikle düzenleyeceği değerleme raporunda açıklamak zorundadır.
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Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) Gayrimenkul değerleme uzmanları, kuruluşun yöneticileri ile kuru-

luşa dışarıdan değerleme hizmeti veren kişiler; müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle
ilgili bilgileri açıklayamazlar; kendilerine veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı menfaat
sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden
ayrıldıktan sonra da devam eder.

(2) Ancak; müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması, mevzuat uyarınca yetkili
kamu kuruluşlarınca veya Birlik tarafından talep edilmesi hallerinde söz konusu bilgiler ilgi-
lilere verilebilir.

İşin kabulü ve işin devri
MADDE 20 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları, müşterileri ile gayrimenkul de-

ğerleme sözleşmesi yapmadan önce, üstlenecekleri gayrimenkul değerleme işinin kendilerine
getirebileceği riski tespit etmek, gayrimenkul değerleme hizmetinin kapsam ve planlamasını
belirlemek amacıyla gerekli ön araştırmaları yapmak zorundadırlar.

(2) Gayrimenkul değerleme kuruluşları, 12 nci madde hükümlerine aykırılık teşkil ede-
cek herhangi bir işi kabul edemezler.

(3) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve/veya gayrimenkul değerleme uzmanları, 17
nci maddede belirtilen bağımsızlığı ortadan kaldıran durumların meydana gelmesi halinde bu
ilişkilerde taraf olan müşteriye değerleme hizmeti sağlayamazlar. İşin kabulünden önce 17 nci
madde uyarınca bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun olup olmadığı araştırılır. Böyle bir
durumun işin kabulünden sonra öğrenilmesi halinde, kuruluş, derhal işi sona erdirerek, durumu
en geç 6 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Kurula bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda
kuruluş, çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan kuruluşa devreder. Bu
bildirim yapılmaksızın durumun tespit edilmesi halinde, Kurul 13 üncü madde hükümleri uya-
rınca, gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Sözleşme zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Gayrimenkul değerleme hizmetinin verilebilmesi için kuruluş ile

müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen her bir değerleme raporu için
ayrı bir değerleme sözleşmesi imzalanması esastır. Ancak, her bir değerleme raporu için alına-
cak ücretin ayrı ayrı belirlenmesi ve sözleşmede açıkça belirtilmesi şartıyla tek bir sözleşme
imzalanabilir.

(2) Kanunun 57 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yürütülecek değerleme faa-
liyetlerinde; Kurul veya Birlik tarafından yayımlanan yıllık asgari ücret tarifesi ve uygulama
esaslarına aykırı olmamak koşuluyla birden fazla değerleme raporu için tek bir sözleşme im-
zalanabilir.

(3) Sözleşmenin asgari olarak;
a) Gayrimenkul değerleme kuruluşunun vereceği değerleme hizmeti sonucunda hazır-

lanacak değerleme raporunun, 1 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanıp hazırlan-
madığına ilişkin açıklama,

b) Değerlemesi yapılacak gayrimenkule, gayrimenkul projelerine veya gayrimenkule
dayalı hak ve faydalara ilişkin bilgileri,

c) Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgileri,
ç) Ücreti ve tespitine ilişkin esasları,
d) Çalışma saatleri ve tahsis edilen kişilere ilişkin esaslar ile sermaye piyasası mevzuatı

uyarınca yapılan değerlemelerde değerleme kadrosunu,
e) Sözleşmenin süresi, sözleşmeden caymanın veya sona ermesinin şartları,
f) Kuruluş ile müşterinin hukuki ve mali sorumluluğuna ilişkin esasları,
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g) Gayrimenkul değerleme kuruluşunun vereceği değerleme hizmeti dolayısıyla doğa-
bilecek zararların karşılanması amacıyla yapılan mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin bilgi-
leri,

içermesi zorunludur.
(4) Gayrimenkul değerleme kuruluşundan alınan değerleme hizmeti karşılığında müş-

teri tarafından değerleme ücretinin ödenmesi zorunludur. Müşteri, değerleme raporunun her-
hangi bir nedenle kabul edilmemesi, raporda belirtilen nihai değerin beğenilmemesi gibi ge-
rekçeler ile değerleme ücretini ödemekten kaçınamaz ve buna dair hususlar sözleşmede yer
alamaz. 

(5) Değerleme çalışması, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimen-
kullere bağlı hak ve faydaların, değerleme tarihi itibarıyla muhtemel değerinin raporlanması
çalışmasıdır. Değerleme raporu tarihinden sonra pazar koşullarına bağlı olarak piyasadaki de-
ğerlerin değişmesi halinde, bu durumdan değerleme kuruluşları sorumlu tutulamaz ve sözleş-
meye bu kapsamda hüküm konulamaz.

Ücretin tespiti
MADDE 22 – (1) Değerleme hizmeti karşılığında alınacak ücret, Kanunun 76 ncı mad-

desinin altıncı fıkrası uyarınca belirlenen asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin tutarlarına
ve sınırlarına ilişkin esaslara uygun olmak koşuluyla kuruluş ve müşteri arasında serbestçe be-
lirlenir.

(2) Ancak bu ücret;
a) Önceden kararlaştırılmış bir değer tahminine bağlanamaz,
b) Değerleme işleminin tamamlanmasından sonra belirlenemez,
c) Ödenmesi şarta bağlı olamaz.
Değerleme raporu
MADDE 23 – (1) Değerleme çalışmasına ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan

değerleme raporunun, EK-1’de yer alan asgari unsurları içerecek şekilde, yazılı olarak hazır-
lanması ve en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Değerleme
raporunun hazırlanmasına katkı veren kişilerin imzaları da ayrıca değerleme raporunda yer ala-
bilir.

(2) Değerleme raporlarının hazırlanmasında Birlik tarafından hazırlanan rehberler ile
İyi Uygulama Kılavuzlarından yararlanılır.

Gayrimenkul değerleme kuruluşlarına verilecek bilgiler
MADDE 24 – (1) Değerleme çalışmalarının sağlıklı ve tutarlı bir şekilde yerine geti-

rilmesi için gerekli olabilecek veya nihai değer takdirini etkileyebilecek her türlü bilgi ve bel-
genin, değerlemelerde esas alınmak üzere talep edilmese dahi müşteri tarafından gayrimenkul
değerleme kuruluşuna verilmesi zorunludur.

Mesleki sorumluluk sigortası
MADDE 25 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşunun, değerleme raporlarına ilişkin

olarak; genel şartları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki sorumluluk sigortası
yaptırması zorunludur. 

(2) Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bir örneği düzenlendiği tarihten sonra 6 iş
günü içinde Kurula gönderilir.

Bildirim yükümlülüğü ve internet sayfası
MADDE 26 – (1) Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen bildirim yükümlülüklerine ila-

ve olarak aşağıdaki  bilgi ve belgelerin de belirtilen süreler içerisinde kuruluşlar tarafından Ku-
rula iletilmesi zorunludur.

a) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul
tutanakları ile hazirun cetveli,
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b) Kuruluşun gerçek ve tüzel kişi ortakları ile yöneticileri, sorumlu değerleme uzman-
ları, gayrimenkul değerleme uzmanları, şube müdürleri ile gayrimenkul değerleme uzman yar-
dımcılarında değişiklik olması halinde değişikliğin gerçekleşmesini müteakip 6 iş günü içinde
kuruluşta ortak olacak ya da görev alacak kişilerin Tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin
bilgi ve belgeler ile kadrodaki unvan değişikliklerinde atamaya ilişkin yönetim kurulu karar
örneği,

c) Kuruluşun merkez veya şube adresi değişikliklerinde, değişikliğin gerçekleşmesini
müteakip 6 iş günü içinde yeni adresleri içeren bildirim.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuru şartlarından herhangi birinin
kaybedilmesi halinde en geç 6 iş günü içinde bu durumun Kurula bildirimi zorunludur.

(3) Ortaklığın kurumsal internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla
ortaklık, yönetim ve organizasyon yapısı, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali ve 5 yıllık finansal
raporlar yer alır.

(4) Finansal raporların bildirimlerinde, 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)
hükümlerine uyulur.

(5) Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanan değerleme raporları
ve bunların dayanak sözleşmeleri ile kuruluşun hasılat dağılımına ilişkin bildirim esaslarının
ayrıntısı Kurul tarafından belirlenir.

(6) Bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerin ve internet sayfasında sunulacak bilgi-
lerin hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme kuruluşunun so-
rumlu değerleme uzmanları ile yönetim kurulu müştereken sorumludur. Söz konusu bildirim-
lerin kapsamı ve ne şekilde yapılacağına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul denetimi
MADDE 27 – (1) Kurul, yetkilendirmiş olduğu gayrimenkul değerleme kuruluşlarını

gerekli gördüğü takdirde denetler, bu kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
(2) Kuruluş, değerleme faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporları ve bu raporların

dayanağını teşkil eden çalışma kağıtlarını Kurulca istendiğinde ibraz edilmek üzere basılı olarak
ve Kurulca kabul edilmiş standartlarda oluşturulmuş elektronik ortamda, değerleme raporu ta-
rihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Bağımsız denetim yükümlülüğü, finansal raporlar ve şirket birleşmeleri
MADDE 28 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşlarının finansal raporlarının hazır-

lanması ve bağımsız denetimi, Kurulun bağımsız denetim ve finansal raporlamaya ilişkin dü-
zenlemelerine tabidir.

(2) Kurul tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları, bir başka Kurulca yetki-
lendirilmiş değerleme kuruluşu ile Kurulun onayını almak koşuluyla birleşebilir. Birleşme iş-
lemi, devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşme olarak gerçekleştirilebilir.

İlan ve reklamlar
MADDE 29 – (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları; elektronik ortam dahil her tür

yazılı, sesli ve görüntülü ilan, broşür, afiş ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve duyurularda
aşağıda belirlenen ilkelere uyar. 

a) Yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar eder tarzda ifadelere
yer verilemez.
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b) Taraflı ve gerçeğe aykırı bilgi verilemez.
c) Diğer kuruluşlarla karşılaştırma yapılamaz, "en büyük", "en iyi", "en güvenilir", "en

sağlam" ve buna benzer subjektif ve abartılı bir imaj yaratmaya yönelik ifadelere yer verile-
mez.

ç) Değerlemenin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulamaz. 
d) 12 nci madde kapsamı dışında kalan hizmetlerin sunulacağına dair vaat ve taahhüt-

lerde bulunulamaz.
(2) Kurulca yetkilendirilmemiş şirketlerin, Kurul tarafından yetkilendirilmiş algısı ya-

ratabilecek ifadeler veya görseller kullanması yasaktır.
(3) Değerleme kuruluşları Kurul tarafından yetkilendirilmiş olduklarını, kanuni bir zo-

runluluğun gerektirdiği haller saklı kalmak üzere, sadece sermaye piyasası mevzuatı kapsa-
mında yürüttükleri değerleme faaliyetleri için kullanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 30 – (1) 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ser-

maye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve
Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:35)
yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra hükmü ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe ya-
pılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş
veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 8 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci maddenin birinci
fıkrasında yer alan hükümlere 1/1/2021 tarihine kadar, 11 inci maddenin üçüncü ve dördüncü
fıkralarında yer alan hükümlere ise 1/1/2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek
üzere Kurula başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının
(ç) bendinde belirtilen %40’lık oranın hesaplanmasına 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlamak ve
anılan hükme 31/12/2024 tarihi itibarıyla uyum sağlamak zorundadırlar.

(3) Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşlarının, geçici 2 nci madde
hükmü saklı kalmak üzere, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında belirtilen hükümlere uyum
sağlayamamaları halinde, Kurul tarafından yetkileri iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş
gayrimenkul değerleme kuruluşlarının, son takvim yılı esas alınarak, değerleme faaliyetinden
kaynaklanan hasılatlarının yüzde ellisinden fazlasını, finans kuruluşlarından alınan kredilerin
teminatına konu olan gayrimenkuller dışındaki değerleme faaliyetlerinden elde etmeleri halin-
de, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde yer alan hükümlere uyum sağlama
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu fıkra kapsamına girmek isteyen kuruluş, gerekli bilgi ve
belgeler ile birlikte en geç 31/12/2020 tarihine kadar Kurula başvuruda bulunur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne tabi kuruluşun, değerleme kadrosunun en az
2’si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere asgari 5 adet tam zamanlı olarak istihdam edilen
gayrimenkul değerleme uzmanından oluşması zorunludur.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7410 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7467/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 31 Ağustos 2019 – Sayı : 30874 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7473/1/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/641660 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ 
ANKARA Tel-Faks 0312 458 55 00 - 0312 45 8 58 00 

Posta Kodu 06443 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YAYÇE Kurumsal Hizmetler A.Ş. 
1 - Hafız OSMAN GÜLER 
2 - Güler Yapı İnşaat 

Adresi 
Anadolu Bulvarı Ankara Ticaret Borsası 
İş Merkezi K Blok No: 276 Yenimahalle/ 
ANKARA 

1 - Hafız OSMAN GÜLER: Şeker 
Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş 
Cad. Bahçen Konutları Sitesi No: 4E 
İç Kapı No: 35 Etimesgut/ 
ANKARA 
2 - Güler Yapı İnşaat: Ehlibeyt 
Mahallesi 1267. Sokak No: 1/5 
Balgat Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  Hafız OSMAN GÜLER - 
17372386120 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

619 040 6571  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

253906 Güler Yapı İnşaat 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 7505/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası ve Hazine 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 91 inci maddesi gereğince, 6 (altı) ay süreyle, 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 

verilen Hatice YILKICI (T.C. Kimlik No: 403 188 187 44)’ nın, 28.08.2019 tarihli ve 30872 

sayılı Resmi Gazete’nin 59’uncu sayfasında (7420/1-1) aslına uygun olarak yayımlanan “İhalelere 

Katılmaktan Yasaklama Kararı” ilan formunda İhaleyi Yapan İdarenin Adı kısmına sehven 

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü yazılmıştır. 

Yayımlanan söz konusu “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı” ilan formunun İhaleyi 

Yapan İdarenin Adı kısmı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü (Adres: Yörük Selim Mah. Gazi 

Mustafa Kuşcu Cad. No: 22 Onikişubat/Kahramanmaraş) olarak düzeltilmiştir. 

İlanen duyurulur. 7497/1-1 

—— • —— 
Polis Akademisi Başkanlığından: 

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİNDE POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ 

MERKEZİ (PAEM) MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS MEZUNU KOMİSER 

YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMINA DAİR DUYURU 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak 

öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser 

yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. 

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi 

internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. 7507/1-1 

—— • —— 
Polis Akademisi Başkanlığından: 

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem 

POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, 

önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır. 

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının 

resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 7527/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN İLANLARDA 
DÜZELTME İLANI 

29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ve 29 Ağustos 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adresinde yer alan 
Sözleşmeli Personel Alım İlanı, Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alımı İlanı ve Sözleşmeli 
Personel (Orman Muhafaza Memuru) Alımı İlanında aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI ile ilgili olarak; 
- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan: 
“2-Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,” şartı kaldırılmıştır. 
- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan: 
“3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli 

(Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; 
- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,” şartına “-Cinsiyeti erkek olmak” şartı eklenmiştir. 
- İlanda Ek-2 Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı İçin Mezuniyet 

Durumlarına Göre Tercih Yapılacak İlleri ve Sayıları Gösterir Liste’de yer alan pozisyonlar il 
bazında düzenlenmiş olup sehven 

“Adapazarı” olarak yazılan İlçe “Sakarya” İli olarak düzeltilmiştir. 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI İLANI ile ilgili olarak; 
- İlanın “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan: 
“b)Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,” şartı kaldırılmıştır. 
- İlanda Ek-1 Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi ) Pozisyonu İçin Tercih 

Yapılabilecek İlleri Ve Sayıları Gösterir Liste’de yer alan pozisyonlar il bazında düzenlenmiş 
olup sehven 

“Adapazarı” olarak yazılan İlçe “Sakarya” İli olarak, 
“İzmit” olarak yazılan İlçe “Kocaeli”  İli olarak düzeltilmiştir. 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIMI İLANI ile 

ilgili olarak; 
- İlanın “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan: 
“b) Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,” şartı kaldırılmıştır. 
- İlanın “Başvuru ve Sözlü ve Uygulamalı Sınava Alınacak Aday Sayısı ve İlanı” başlıklı 

2 nci bölümünde yer alan: 
“Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 

aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit 
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak 
bir ilin sözlü ve uygulamalı sınav listesinde yer alabilecektir.” ifadesi; 

“KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen 
pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde 
bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.” olarak 
düzeltilmiştir. 
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- İlanın “Yerleştirme İşlemi” başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan:  
“Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 

Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.” ifadesinden önce gelmek üzere; 
“Tercihler adaylar tarafından online olarak alınacak olup tercih işlemleri ayrıca 

www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet 

tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir. 
Tercihleri ve puanları doğrultusunda EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak 

sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-
devlet şifreleri ile sonucu öğrenebilecektir.”  

ifadesi eklenmiştir. 
- İlanda Ek-1 Sözleşmeli Personel (Orman Muhafaza Memuru) Pozisyonu İçin Tercih 

Yapılabilecek İlleri Ve Sayıları Gösterir Liste’de yer alan pozisyonlar il bazında düzenlenmiş 
olup sehven  

“Adapazarı” olarak yazılan İlçe “Sakarya” İli olarak, 
“İzmit” olarak yazılan İlçe “Kocaeli” İli olarak düzeltilmiştir. 
İlan olunur. 7528/1-1 

—— • —— 
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz ilgili Fakülte/Yüksekokul Araştırma Görevlisi alımına ilişkin ilanda sehven İşletme 
Fakültesi adı altında gösterilen Uluslararası İlişkiler Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
adı altında Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak; İlanın Genel Şartlar kısmında 3. sırada yer alan 
açıklama aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 
* İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 

Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi 
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mühendislik Fakültesi, 
İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puan almış 
olmak, Hukuk Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en 
az 65 puan almış olmak şartı aranır. 

 

Fakülte 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi Aranan Şartlar 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi (*) 

Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 

Araş. 
Gör. 

2 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu 
olmak. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, 
Kamu Yönetimi veya Bölge Çalışmaları 
alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak 
ve bu alanlardan birinde doktora eğitimine 
devam ediyor olmak. 

 7514/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumumuz kayıtlarında, Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Towers No: 3 Daire: 15 
Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım 
Sanayi Anonim Şirketinin 01/04/2018 - 31/03/2019 döneminde tutması gereken zorunlu stok 
miktarına ilişkin Kurum internet sayfasında yer alan formu Kurumumuza yazılı olarak ibraz etme 
yükümlülüğünüzü yerine getirmediği Kurum kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespiti neticesinde 
Soğanlık Yeni Mahallesi Baltacı Mehmetpaşa Sk. AC Yapı Moment İstanbul Sit. B-Blok Apt.. 
No: 4 B/256 Kartal / İSTANBUL adresine yapılan tebligatlarımızın iade edildiği ve tebligata sarih 
başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak 
üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda işlendiği tespit edilen fiilin, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca, 14/03/2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilen 
niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller (Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi 
içerisinde hiç veya gereği gibi sunulmaması) arasında olması nedeniyle düzenlenen bu ilan bir 
ihtardır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bu kapsamda, ihtar ilanımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi, verilen ihtar süresi sonunda 
mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 
60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının ve geçici durdurma süresi sonunda da 
tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 
hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ile ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, 
ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususunun 
bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 7406/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ICOVG/0058 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Akkan Mühendislik 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. (280467335) tarafından işlenen dağıtım bölgesi içinde işyeri veya irtibat 
bürosunun bulunmaması fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu 
değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış 
olan 05/07/2019 tarihli ve 728 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin 
bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 
işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği 
ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.03.2016 tarihli ve 6150-41 sayılı kararı ile, 
DAĞ/4614-2/33258 lisans sahibi Alfoil Petrol Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 
28.11.2014 tarihinde yapılan denetimde bayilik teşkilatını kurmaması ve Mevzuata aykırı 
eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata aykırılık 
durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak 
durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde 
geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı’nın adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle karar Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 7409/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Yavuzselim Mahallesi No: 129 Sümrü Küme Evleri Taşpınar Merkez/Aksaray adresinde 
25/05/2017 ve BAY/939-82/38541 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Amazon 
Petrol Gıda İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 11/04/2019 tarihinde Dağıtıcısı haricinde 
akaryakıt ikmali yapılması ve Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
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başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Amazon Petrol Gıda İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
18/07/2019 tarihli ve 33068 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 26/07/2019 tarihli ve 759 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yavuzselim Mahallesi No: 129 Sümrü Küme Evleri Taşpınar Merkez / Aksaray 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 
No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2. blok No: 44/b Daire: 16 Ataşehir 
/ İstanbul adresinde 22/02/2018 ve DAĞ/7702-1/39704 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 05/12/2018 
tarihinde Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit 
edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 04/07/2019 tarihli ve 30864 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12/07/2019 tarihli ve 747 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2.blok No: 44/b Daire: 16 
Ataşehir / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-27 sayılı kararı ile, 
BAY/939-82/36136 lisans sahibi “Demirel Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No: 210 Kepez 
Antalya” adresinde mukim Diyarpet İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 31.07.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 
dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı ve dolumu yapmak 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Samsun - İstanbul E-80 Devlet Karayolu 7. Km Caddesi Çerkeş/Çankırı adresinde 
28/11/2013 ve BAY/939-82/33476 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Doğagaz 
LPG Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/06/2017 
tarihinde Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile 
ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Doğagaz LPG 
Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 12/06/2019 tarihli 
ve 26737 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18/06/2019 tarihli ve 676 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. Taşkın Sok. No: 17/1 Y.Mahalle/Ankara adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-19 sayılı kararı ile, 
MYĞ/2396-2/27074 lisans sahibi “1.Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Cadde No: 1/A Şehitkamil 
Gaziantep” adresinde mukim Force Madeni Yağlar Organik Gübre Ve Taşımacılık Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.08.2012 tarihinde yapılan denetimde lisansa konu 
tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu Kuruma ibraz etmemiş 
olması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 67.962,-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 67.962,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-20 sayılı kararı ile, 
MYĞ/5900-1/36303 lisans sahibi “Organize Sanayi Bölgesi Güldiken Osb Mah. Cacabey Cad. 
No. 13 Merkez Kırşehir” adresinde mukim Fulex Petro Kimya İthalat İhracat Sanayi Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 30.11.2016 tarihinde yapılan denetimde temin edilen baz 
yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu edilmesi fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 422.879,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 422.879,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sazlık Mahallesi Sazlık Sokağı No: 91/2 Toprakkale / Osmaniye adresinde 27/12/2017 ve 
BAY/939-82/39454 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Günışığı Akaryakıt Petrol 
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin,08/01/2019 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ve Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı       
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Günışıgı Akaryakıt Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 01/07/2019 tarihli ve 
30060 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 04/07/2019 tarihli ve 724 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Merkez Mah. Karaoğlanoğlu Cad. Meyil Sitesi No: 25/13 Eskil/Aksaray adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sazlık Mahallesi Sazlık Sokağı No: 91/2 Toprakkale / Osmaniye adresinde 27/12/2017 ve 
BAY/939-82/39454 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Günışıgı Akaryakıt Petrol 
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 14/12/2018 tarihinde Dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ve Kurulu otomasyon sistemine müdahale etmek ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Günışıgı Akaryakıt Petrol İnşaat 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 05/07/2019 tarihli ve 31121 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 09/07/2019 tarihli ve 734 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Merkez Mah. Karaoğlanoğlu Cad. Meyil Sitesi No: 25/13 Eskil/Aksaray adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Eğriçam Mahallesi 1185. Sokak No: 36 Yenişehir Mersin adresinde 25/07/2008 ve 
BAY/939-82/24850 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hayırlı-1 Petrol Ürünleri 
Taşımacılık Otomotiv İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 16/04/2011 tarihinde 
Lisansa kayıtlı tarımsal amaçlı satış tankeri ile amacı dışında akaryakıt satılması ile ilgili olarak 
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5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hayırlı-1 Petrol Ürünleri 
Taşımacılık Otomotiv İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27/05/2019 tarihli 
ve 25153 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 13/06/2019 tarihli ve 662 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 13 İzmir - Ankara Devlet Karayolu Üzeri Kula / 
Manisa adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Uşak-İzmir Karayolu 28.km Çamyazı Köyü Merkez / Uşak adresinde 29/09/2016 ve 
BAY/939-82/37410 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hs Petrol Nakliye Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 05/01/2018 tarihinde Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı       
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hs 
Petrol Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 08/05/2019 tarihli ve 21830 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 24/05/2019 tarihli ve 36075 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Orta Mevkii Mah. Köy Sok. No: 1 Merkez / Uşak adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-22 sayılı kararı ile, 
“Adalet Mahallesi Konya Caddesi No: 178 Karapınar Konya” adresinde mukim Karapınar 
Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.04.2018 
tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
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gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-15 sayılı kararı ile, 
BAY/432-140/01070 lisans sahibi “Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. Merkez Eskişehir” 
adresinde mukim Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
09.12.2016 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, 
ekipman bulundurma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
1.000.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.000.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-41 sayılı kararı ile, 
BAY/453-559/03159 lisans sahibi “Fatih Mehmet Sultan Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No: 173 
Merkez Nevşehir” adresinde mukim Kurutluoğulları Petrol Ürün. Ticaret Ve Sanayi Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.08.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde 
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akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
100.521,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul 
Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/15/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Fatih Mehmet Sultan Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No: 173 Merkez/Nevşehir adresinde 
11/03/2005 ve BAY/453-559/03159 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Kurutluoğulları Petrol Ürün. Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 15/10/2018 tarihinde Yeniden 
satış amaçlı akaryakıt satılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Kurutluoğulları Petrol Ürün. Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 
02/07/2019 tarihli ve 30192 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11/07/2019 tarihli ve 741 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yeni Niğde Yolu 3. Km Merkez/Nevşehir adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-43 sayılı kararı ile, 
BAY/939-82/35327 lisans sahibi “Yolçatı Köyü 1. sokak No. 100 Merkez Bolu” adresinde 
mukim Mbs Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
07.11.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli 8649-22 ve 8649-23 sayılı 
kararları ile, BAY/939-82/35327 lisans sahibi “Yolçatı Köyü 1. sokak No. 100 Merkez Bolu” 
adresinde mukim Mbs Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 12.04.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti  yapılması  ve 
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında 87.814,-TL ve 87.815,-TL olmak üzere toplam;175.629,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 175.629,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
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durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-35 sayılı kararı ile, 
BAY/939-82/39941 lisans sahibi “No: 1 A/A İnceçayır Köyü Merkez Yozgat” adresinde mukim 
Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 06.08.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansın verdiği haklar dışında yeniden 
satış amaçlı akaryakıt satması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
100.521,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul 
Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

No: 1 A/A İnceçayır Köyü Merkez / Yozgat adresinde 26/04/2018 ve BAY/939-82/39941 
sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri 
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin,15/10/2018 tarihinde Dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi nezdinde 02/07/2019 tarihli ve 30192 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 11/07/2019 tarihli ve 742 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan No: 1 A/A İnceçayır Köyü Merkez / Yozgat adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/06/2019 tarihli 8671-3 ve 8671-4 sayılı 
Kararları ile 1203000138 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ormanlar Tesisat 
Hırdavat İnşaat Taahhüt Limited Şirketi (6470051827) tarafından işlenen iç tesisat imalatında 
standart dışı malzeme kullanımı veya standart dışı uygulamada bulunulması fiiline yönelik 
yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın 
sonlandırılmasına ve ayrıca kişinin sahibi olduğu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının iptal 
edilmesine karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararları, tebliğ edilmek üzere kişinin 
bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararları, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İzmir Caddesi No: 21/1-A Sütçüler Kemalpaşa/İzmir adresinde 30/03/2009 ve BAY/939-
82/25808 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Panates Petrol Ve Petrol Ürünleri 
Nakliyat Organizasyon Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09/05/2018 tarihinde 
Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ve Kurulu 
otomasyon sistemine müdahale etmek ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Panates Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliyat Organizasyon Dağıtım 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 29/05/2019 tarihli ve 25609 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19/06/2019 tarihli ve 688 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Sütçüler Mah. Ankara Cad. No: 221 Kemalpaşa / İzmir adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C   06530 Yüzüncüyıl/ 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/22/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.07.2019 tarihli ve 8758-11 sayılı kararı ile  
lisans sahibi “İstasyon Mah. Sanayi Cad. No: 30 Nizip Gaziantep” adresinde mukim Par-San 
Madeni Yağ Geri Dönüşüm Nak. İnş. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
16.03.2018 tarihinde yapılan denetimde temini Kurumdan uygunluk yazısı alınmasına tabi ürünü 
uygunluk yazısı almadan temin etme fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.520,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/23/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No: 4 Muyar Plaza Kat: 8 D: 54 Ümraniye / 
İstanbul adresinde 21/02/2013 ve DAĞ/4286-2/32224 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, 19/03/2018 tarihinde Bayisinin otomasyon 
sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma 
bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi nezdinde 09/05/2019 tarihli ve 22090 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27/05/2019 tarihli ve 612 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Hasanpaşa Mah. G-1008 Sok. By Concept B Blok Kapı No: 3/1 Daire No: 34 
Sultanbeyli/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/24/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi No: 88/A Esenyurt / İstanbul adresinde 
08/02/2017 ve BAY/939-82/37963 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Rb Turizm 
Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 05/02/2019 tarihinde Dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ve Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı       
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Rb 
Turizm Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 24/06/2019 tarihli ve 28735 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 02/07/2019 tarihli ve 706 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi No: 88/A Esenyurt / İSTANBUL 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 
No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7409/25/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-20 sayılı kararı ile 
MYĞ/2967-1/28778 lisans sahibi “Muradiye Kasabası Sanayi Bölgesi İnönü Mahallesi 
Sanatkarlar Caddesi No:20/C Merkez Manisa” adresinde mukim Serfa Petrol Ürünleri Lojistik 
Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 2016 
tarihinde yapılan denetimde yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk yazısı alınmasına tabi 
ürünü uygunluk yazısı almadan Sas Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İmalat Otomotiv Nakliye 
İthalat İhracat San.ve Tic. Ltd. Şirketi'nden temin etme ve yurt içinden temini için Kurumdan 
uygunluk yazısı alınmasına tabi ürünü uygunluk yazısı almadan Net Peyzaj Kimyevi Maddeler 
Petrol Ürünleri Gıda İmal.Otom.Nakl.İth.ve İhr. San. Tic. Ltd. Şirketi’nden temin etme fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil için olmak üzere 84.575,-TL ve 
84.575,-TL olmak üzere toplam;169.150,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam;169.150,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
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içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/26/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Küçükkayaş Mahallesi No: 334 Samsun Devlet Yolu Mamak / Ankara adresinde 
22/01/2016 ve BAY/939-82/36471 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Simra 
Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 06/04/2017 tarihinde Kurulu 
otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ve Dağıtıcısı haricinde 
akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
09/05/2019 tarihli ve 22082 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15/05/2019 tarihli ve 555 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Kocasinan Mahallesi, Mahmut Bey Yolu Pelit Sokak, A-1 Bahçelievler, Pendik / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/27/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-18 sayılı kararı ile 
BAY/467-191/10021 lisans sahibi “Bingöl Yolu 10. Km. Duruköy Lice Diyarbakır” adresinde 
mukim Şahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 13.04.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 147.933,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 147.933,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
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gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/28/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-28 sayılı kararı ile, 
BAY/939-82/32257 lisans sahibi “Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No: 13/A Dosb Dilovası Gebze 
KOCAELİ” adresinde mukim Tantaoğlu Uluslararası Taşımacılık İnşaat Ve Petrol Ürünleri 
Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 04.01.2018 tarihinde yapılan 
denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine müdahale 
edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7409/29/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: 

SABİT İHTİMALLİ BAHİS OYUNLARI (İDDAA) OYUN PLANI  

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Oyun Planının amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor 
müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynanmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Oyun Planı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen sabit 
ihtimalli bahis oyunlarının oynanmasına ilişkin usul ve esasları, kupon kabul ve değerlendirme 
işlemlerini, ikramiye dağıtılmasına ilişkin esasları ve oyunlara ilişkin diğer tüm hususları kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Oyun Planı, 28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Oyun Planında geçen;  
a) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,  
b) Başbayi: 21/02/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli 

ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun’un 3 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen iş ve hizmetleri yapmak üzere Teşkilat 
ile sözleşme imzalayan yükleniciyi,  

c) Risk Yönetimi Merkezi/Risk Yönetimi: Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer 
alan etkinliklere ilişkin bahis oranlarının belirlendiği, güncellendiği ve bahis işlemlerinin takip 
edildiği merkezi,  

ç) Spor Müsabakası/Müsabaka/Etkinlik: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve 
kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslararası spor karşılaşmalarını,  

d) Merkezi Bahis Sistemi: Ana sistem ve kurtarma sistemi olmak üzere iki bölümden 
meydana gelen, tüm bayilerden gelen bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı, yüksek 
kapasite ve işlem gücüne sahip yedekleme özelliği bulunan donanımların bütününün oluşturduğu 
sistemi,  

e) Seçim: İştirakçinin üzerine bahis yapacağı özel tercihi,  
f) Kolon: İştirakçiye oyuna katılma hakkı veren her bir sütunu,  
g) Misli: Kolon değerini artıran bir çarpanı,  
ğ) Handikap: İki takımdan veya sporcudan birinin lehine verilen gol, sayı, set, vb. 

avantajı,  
h) Bilet: Kuponun işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve oynanan müsabakalara 

ilişkin isim ve kodların yer aldığı basılı kâğıdı veya sair bilişim ürünlerini ya da abonelerin 
işaretledikleri elektronik kupon karşılığında abonelere gönderilen ve oynanan elektronik kuponun 
onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik bilgiyi, 

ı) Kupon: Üzerine müsabaka kod numaralarının işlenebileceği sabit ihtimalli bahis 
oyunlarına ait basılı kâğıdı veya sair bilişim ürünlerini ya da sabit ihtimalli bahis oyunlarının 
sanal ortam bayi alt yapısı üzerinden oynanabilmesi için abonelere sunulan elektronik bilgiyi, 
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i) Oyun Programı/Program: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynanabildiği 
spor müsabakalarını, müsabakaların tarih ve saatlerini, başlangıç bahis oranlarını, ilgili bahis 
talimatlarını, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşulları ve müsabakalara ilişkin diğer 
bilgileri içeren programı,  

j) Oyun Dönemi: Teşkilat tarafından belirlenmiş ve her bir oyun için farklılık gösterme 
özelliği olan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatıldığı dönemi,  

k) İştirakçi: Sabit, gezici veya sanal ortam bayileri aracılığı ile sabit ihtimalli ve müşterek 
bahis oyunlarını oynayan kişileri,  

l) İkramiye: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında oyun planları ile talihlilere 
dağıtılması taahhüt edilen nakit değerleri,  

m) Sabit İhtimalli 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,  

n) Sistem: İştirakçinin bir kupon üzerinde değişik kombinasyonlar yaparak birden çok 
kolon yaratmasını sağlayan oynama şeklini,  

o) Hedeflenen İkramiye: Sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında 
iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarın, 
14/03/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen oranın üst 
sınırına tekabül eden bedeli (söz konusu oranın üzerindeki ikramiyeler Başbayi tarafından 
karşılanır),  

ö) Bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı 
verilen gerçek veya tüzel kişileri,  

p) Bonus: Bir kolonda, Risk Yönetimi tarafından belirlenen sayıdan fazla karşılaşma 
yazılması durumunda; kolonda yer alan müsabakaların oranlarının çarpılmasıyla elde edilen 
ikramiye oranının, Risk Yönetimi tarafından belirlenen ek katsayı kadar artırılmasını sağlayan 
çarpanı,  

r) VAR: Video yardımcı hakemi (Video Assistant Referee),  
s) Canlı Bahis: Müsabaka / etkinlik / karşılaşma başladıktan sonra, müsabaka/etkinlik/ 

karşılaşma tamamlanana kadar bahis yapabilme imkânı sunan bahis türünü, 
ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM  

Genel Kurallar  

Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Düzenlenmesi  

MADDE 5 – (1) Sabit ihtimalli bahis oyunları, programın yayınlanmasından sonra işleme 
konulur. Bu programın içeriğinde, sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynanacağı spor müsabakaları, 
söz konusu müsabakaların tarih ve saatleri, herhangi bir özel program için yürürlükte olabilecek 
özel koşullar, bu oyunlara ilişkin talimatlar / direktifler ve söz konusu müsabakalara ilişkin diğer 
konular yer alır. Oyun programı, sınırlama olmaksızın bayi programı ve / veya sanal bayiler 
programı da dahil olmak üzere tüm olası araçlar kullanılarak dağıtılır ve ilan edilir. 

(2) Teşkilat tarafından onaylanan oyun programı, Başbayi tarafından Merkezi Bahis 
Sistemine ve bunun için gerekli olan diğer ortama yüklenir. Oyun programlarında bulunan 
müsabakalara ilişkin bilgilerin ve ayrıntıların yer aldığı önceden hazırlanan bültenler, gazete veya 
e - posta, web bağlantısı vb. tüm muhtemel elektronik kanallar aracılığıyla Başbayi tarafından 
bayilere iletilir. Yayınlanan oyun programına dahil bulunan rakiplere ilişkin programda olması 
gereken herhangi bir verinin veya bilginin bulunmaması veya söz konusu konulara ilişkin olarak 
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hataların / yanlışların bulunması durumunda veya programın dağıtılmasının gecikmesi halinde, 
yayınlanan programda bulunan konular diğer muhtemel araçlar ve kanallar aracılığıyla Bayilere 
bildirilir ve gönderilir.  

(3) Sabit ihtimalli bahis oyunları sadece Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylanmış ve 
iştirakçi tarafından seçilmiş olan ilk bahis etkinliğinin başlama tarihi ve zamanına kadar kabul 
edilir. Canlı bahis için oyun sonuçlanana kadar bahis kabulüne izin verilir.  

(4) Sabit ihtimalli bahis oyunlarının geçerliliğine ve tüm diğer konular ve koşullara ilişkin 
olarak, Merkezi Bahis Sistemi kayıtları esastır.  

(5) Sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin kolon fiyatı Teşkilat tarafından belirlenir. 
(6) Sabit ihtimalli bahis oyunları, her bir seçim için ve iştirakçi tarafından ayrı olarak 

seçilen bir kombinasyon için sabit ihtimaller altında bir bütün olarak sunulur. Oranlar, iki ondalık 
basamak olacak şekilde ondalık olarak sunulur. Risk Yönetim Merkezi, herhangi bir zamanda 
oranları değiştirme yetkisine sahiptir.  

(7) Aksi belirtilmediği sürece, minimum bahis sayısı dörttür. Bir kolonda daha düşük bir 
sayıda dahil edilen asgari sayıdaki seçimi belirleme yetkisi Başbayiye aittir. Bir kolona dörtten 
fazla dahil edilecek seçimlerin asgari sayısını belirleme yetkisi Teşkilata aittir. Minimum bahis 
sayısı (MBS) oyun programında belirtilir. 

(8) Oyun programlarında yer alan tüm etkinliklerin nihai sonuçları Başbayi tarafından 
Merkezi Bahis Sistemine yüklenir.  

(9) Bu Oyun Planında hüküm bulunmayan hallerde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis 
Oyunları Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

İştirakçilerin Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarına Katılımı  

MADDE 6 – (1) İştirakçilerin bu Oyun Planında yer alan düzenlemeleri tamamen ve 
koşulsuz bir şekilde kabul etmesi ve zaman zaman Teşkilat tarafından belirlenecek ve programda 
yayınlanacak özel kural ve koşulları kabul etmesi şartıyla, sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılım 
18 yaşından büyük herkese açıktır.  

(2) Bir iştirakçinin sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılabilmesi için, en az Teşkilatça 
belirlenen sayıda kolon oluşturması, oluşturulan kolon ya da kolonların bedelini ödemesi veya 
isterse bu bedeli misliyle çarpması gerekir. 

(3) Bir bilet karşılığında iştirakçiye ödenecek olan maksimum ikramiye tutarı Teşkilat ve 
Başbayi tarafından belirlenir. Limit 500.000,00 - TL (beşyüzbinTürkLirası) olarak belirlenmiştir. 
Gerektiğinde bu limiti değiştirme yetkisi, Teşkilat ve Başbayiye aittir.  

(4) Sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılmak için geçerli kombinasyonları belirlemek ve 
bunları tüm iştirakçilere bildirmek Başbayinin sorumluluğundadır. 

(5) Sabit ihtimalli bahis oyunlarında, "Sistem" özelliği seçilebilir. Seçilecek olan bu 
"Sistem", yapılan tahminlere ve aynı zamanda minimum bahis sayısına göre değişebilir.  

Bahislerin Kabul Edilmesi  

MADDE 7 – (1) Risk Yönetim Merkezi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bir bahsi 
kabul etme ya da reddetme yetkisine sahiptir. 

(2) Ertelenen ya da iptal edilen müsabaka veya müsabakaları içeren bir kolon, sadece bu 
Oyun Planında belirtilen koşullar altında kabul edilebilir.  

Sabit İhtimalli Bahis Biletlerinin İptal Edilmesi  

MADDE 8 – (1) Oynanan bahis, onaylanmasını izleyen maksimum 5 (beş) dakikalık süre 
içinde ve ancak iştirakçinin onayı ile oynandığı bayiden iptal edilebilir. Ancak bunun için bilette 
bulunan müsabakalardan hiçbirinin başlamamış olması gerekir. Belirtilen süreden sonra yapılacak 
herhangi bir iptal ancak Teşkilatın onayı ile mümkündür. 
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(2) Herhangi bir nedenle, Merkezi Bahis Sisteminin, iptal edilmesi gereken bahsi 
otomatik olarak tanımaması, dolayısıyla bahis iptalinin gerçekleşmemesi durumunda, iptal 
gerçekleşmez, bundan Teşkilat ve Başbayi sorumlu değildir.  

(3) Bir bahis iptal edildiğinde, bahse dahil tüm kombinasyonlar da iptal olur ve bahis 
karşılığında yapılan ödeme iştirakçilere iade edilir.  

(4) Canlı Bahis içeren biletin hiç yazdırılamadığı veya barkod kısmının terminal 
tarafından okunmasına mâni olacak şekilde yazdırıldığı durumlar hariç olmak üzere, canlı bahis 
içeren biletler iptal edilemez. Bu istisnai durumlarla ilgili olarak Teşkilat / Başbayi farklı iptal 
yöntemleri kullanabilir.  

Müsabakaların Sonuçları  

MADDE 9 – (1) İştirakçinin yaptığı seçimlere göre başarılı tahminler, oyunun kural ve 
resmi düzenlemelerine uygun şekilde düzenlenen, program kapsamındaki tüm müsabakalar 
Merkezi Bahis Sistemi tarafından duyurulan resmi sonuçlara dayanır. 

(2) Kabul edilen bahislerde seçilen etkinliklerin bir veya daha fazlasının ertelenmesi veya 
iptal edilmesi durumunda, bu Oyun Planında yer alan iptal / erteleme kuralları geçerli olacaktır.  

Kazanan Bahisler ve İkramiyenin Dağıtılması  

MADDE 10 – (1) Seçilen tüm sonuçlar başarılı şekilde tahmin edildiğinde, Merkezi 
Bahis Sistemine girilen her bir kolon ikramiye hakkı kazandırır. Bu durumda, kazanan kolonun 
değeri bahsin onaylandığı saatte geçerli olan oranların çarpımına eşittir. Bu oranın kolon fiyatı ile 
çarpılması sonucu kazanılan İkramiye tutarı hesaplanır ve bu tutar iştirakçiye ödenir. Misli 
oynanan kuponlarda, ikramiye kazanan her bir kolon ayrıca misli değeri ile çarpılır. Sistemli 
oynanan kuponlarda, birden fazla kazanan kolon olması durumunda kazanan kolonların ikramiye 
toplamları iştirakçiye ikramiye olarak ödenir. Oranların iştirakçi tarafından seçilen bir 
kombinasyon için bir bütün halinde sunulması durumunda, kazanılan ikramiye, kolonun değeri, 
onay saatinde geçerli olan bu kombinasyona ait oranların çarpımına eşittir. Risk Yönetimi 
tarafından belirlenen sayıda maça yer verilen biletlerin muhtemel ikramiyeleri ya da muhtemel 
ikramiyelerinin hesabına baz teşkil eden oranların belirli bir yüzdesi ya da oran, ilave olarak 
hesaplanıp ikramiye bonusla birlikte ödenebilir. Bu bonus sistemini uygulayıp, uygulamamak ve 
hangi dönemde uygulanacağını belirlemek Risk Yönetimi’nin inisiyatifindedir.  

(2) İkramiye ödemeleri, canlı bahis hariç olmak üzere ancak bahiste yer alan tüm 
müsabakaların bitmesi üzerine ve ilgili kaydın Merkezi Bahis Sisteminde doğrulanmasından 
sonra yapılır. İştirakçi tarafından seçilen tüm müsabakalar için ödenmesi gereken tutar ondalıklı 
olması durumunda, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.  

(3) Müsabakaların oranlarında bariz bir hata olması ve buna dayanılarak kazanan bir 
ikramiyenin tutarının hesaplandığının tespit edilmesi halinde, Teşkilat ve Başbayi doğru oranları 
esas alarak ikramiyelerin tutarını hesaplama ve iştirakçiye kazanılan ikramiye olarak bu 
hesaplama sonucunda bulunacak tutarı ödeme hakkını saklı tutar. 

(4) Herhangi bir nedenle, kazanan bahislerin otomatik olarak tanınmaması durumunda, 
Teşkilat ve Başbayi, Merkezi Bahis Sisteminin bu kazanan bahisleri bir şekilde tanıyabileceğini 
varsayarak özel işlemler uygulayabilir.  

(5) Bahis biletinin kaybedilmesi, tamamen veya kısmen tahrip olması halinde veya genel 
olarak kazanan bahsin geri döndürülmesinin imkânsız olduğu durumlarda, Teşkilat, ikramiye 
dağıtma veya diğer her türlü tazmin sorumluluğundan muaftır.  

(6) İkramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, tertip tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye 
ödemesi yapılmaz.  
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(7) Bir müsabakanın sonucunun hileli olduğuna ve dolayısıyla bu tür müsabakalara 
yönelik kural ve resmi düzenlemeleri ihlal ettiğine dair makul şüphenin var olduğunun 
belirlenmesi halinde veya bir müsabakanın güvenilirliğini şüpheye sokacak kanıtlar mevcut 
olduğunda, Risk Yönetim Merkezinin talebi üzerine Teşkilat ikramiyelerin dağıtımını 
erteleyebilir veya iptal edebilir.  

Maksimum İkramiye  

MADDE 11 – (1) Risk Yönetim Merkezi, bahis başına veya bahis tipi başına maksimum 
ikramiyeyi belirler ve bunlar programda ilan edilir. Herhangi bir özel iştirakçi veya iştirakçi 
grubunun Risk Yönetimi limitlerinden kaçınmak için aynı veya benzer bahisleri oynaması 
durumunda, Teşkilat söz konusu bahislerin toplamına, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilmiş olan maksimum ikramiyeleri uygulama hakkına sahiptir.  

Anlaşmazlıklar  

MADDE 12 – (1) Onaylanmış bir kazanan bahsin Merkezi Bahis Sistemi tarafından 
kazandığının kabul edilmemesi veya olması gerekenden daha düşük bir miktarda kazandığının 
belirtilmesi durumunda iştirakçinin, müsabakaların sonuçlarının Merkezi Bahis Sistemine 
girilmesini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde Teşkilata şikayetini iletme hakkı vardır.  

Mücbir Sebepler, Teşkilatın ve Başbayinin Sorumlulukları  

MADDE 13 – (1) Sabit ihtimalli bahis oyunlarının organizasyonunu ve kazananlara 
ikramiyelerin dağıtılmasını imkânsız hale getiren herhangi bir mücbir sebebinin ortaya çıkması 
durumunda, bahislerin otomatik olarak tanındığı, kabul edildiği ve iştirakçiler tarafından ödenen 
miktarların iade edildiği durumlar hariç olmak üzere, Teşkilat, iştirakçilere yönelik herhangi bir 
sorumluluk taşımaz. Mücbir sebepler, tahmin edilemeyen veya kaçınılamayan, Teşkilatın ve 
Başbayinin kontrolünün ötesinde olan olayları ve koşulları içermektedir. Teşkilat ve Başbayi 
tarafından alınan veya planlanan koruyucu tedbirlerin hiçbirinin bu olayları önleme kapasitesine 
sahip olmaması önemlidir. Sınırlama olmaksızın doğal afetler (tabiat olayları, sel, deprem), 
yangın, savaş olayları, grev, ambargo, terör eylemleri ve benzer olaylar mücbir sebep olayları 
olarak değerlendirilmektedir.  

(2) Teşkilat veya Başbayi bahis biletinin herhangi bir şekilde kaybolması, kısmen veya 
tamamen zarara uğraması veya bahis verilerine erişilememesi veya onların geri getirilememesinin 
neden olduğu zararlardan sorumlu olmayacaktır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Özel Oyun Kuralları  

Genel Hükümler  

MADDE 14 – (1) Programda belirtilen olası her bir sonuç için iştirakçilerin 
ikramiyelerini hesaplayabileceği oranlar sunulur. Programda yayınlanan oranlar veya olası 
herhangi bir yolla ilan edilen oranlar başlangıç oranlarıdır ve Risk Yönetim Merkezi gerekli 
görmesi halinde bunları değiştirme hakkını saklı tutar.  

(2) Teşkilat farklı bahis türlerine ilişkin kurallara karar verir ve bunları programda 
yayınlar. Risk Yönetim Merkezinin bir iştirakçinin bir kolon için seçebileceği minimum 
müsabaka sayısına yönelik kararına bağlı olarak, bir kolon aynı müsabakayla ilgili olmayan, çok 
sayıda müsabaka sonuç tahmini içerebilir. Bu bilgiler programda yayınlanır.  

(3) Programda yayınlanan müsabaka saat ve tarihleri, programın yayınlandığı ülkede / 
yerde geçerli saat ve tarihlerdir.  

(4) Müsabaka iptali, ertelenmesi gibi tüm durumlarda, yerel saat müsabakanın 
gerçekleştiği ülkenin / yeri ve saatini ifade eder.  
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(5) İştirakçiler bahislerini Teşkilat tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yapar. Bu 
talimatlar olası her türlü yolla ilan edilir (program, yayınlanan materyaller ve her türlü diğer 
mecra).  

(6) İlgili bahislerin aynı müsabaka üzerine oynanmaması koşuluyla, aynı kolondaki bir 
bahis türünü, başka bahis türleri ile birleştirebilme olasılığı ve yöntemleri programda yayınlanır.  

(7) Takım sporlarında, Teşkilat tarafından belirlenen programın maçları gösteren 
bölümünün sol tarafında ev sahibi olarak belirlenen takım, sağ tarafında ise deplasman takımı yer 
alır. Söz konusu takım sporlarında, bir yer değişikliği veya rakip değişikliği olursa ve bu resmi 
programın yayınlanmasından sonra gerçekleşirse, yatırılan tüm bahislere bir (1.00) oranı verilir.  

(8) İştirakçiler tarafından seçilen müsabakalar, sistemli oynama seçenekleri içerisinde 
birleştirilebilir (bir kolondaki müsabaka sonucu sayısına bağlıdır). İştirakçilere sunulan sistemli 
oynama seçenekleri olası tüm yöntemler kullanılarak ilan edilir. İştirakçiler sistem kullanmayı 
tercih ettiğinde, tüm kolonlarda yer alan bir tahmin olan bir banko (standart bir organizasyon 
sonucu) veya bankoların belirtilmesi mümkündür.  

(9) Doğrulanamayan bir veya birkaç müsabaka sonucu olduğunda, oynanabilecek 
müsabaka sayısı en az ikiye düşene kadar ya da tek müsabaka olarak oynanabiliyorsa tek 
müsabaka kalıncaya kadar iştirakçinin bahsi geçerlidir. Diğer tüm hallerde, kolon bir bahis olarak 
kabul edilmez ve ödenen tutar, diğer tüm müsabakalar doğrulandıktan sonra iade edilir. Bir 
kolonda yer alan müsabakaların tamamı doğrulanamıyorsa, bu müsabakalar bir (1.00) oranını alır 
ve kolonun değeri iştirakçilere iade edilir.  

(10) Müsabakalarla ilgili tahminler içeren ve müsabaka başladıktan sonra eklenen 
kolonlar kabul edilecek, ancak ilgili organizasyonun oranı bir (1.00) olacaktır. Bu hallerde, en az 
iki tahmin kalana kadar veya ilgili tahmin tek olarak oynanabiliyorsa, bir tahmin içeren kolonlar 
geçerliliklerini koruyacaktır. Belirtilen gereksinimleri karşılamayan kolonlar oyuna dahil edilmez 
ve bu kolonlar için ödenen para, iştirakçinin üzerlerine bahis oynadığı tüm oyunlar sona erdikten 
sonra iştirakçilere iade edilir.  

(11) Berabere Biten Yarış Kuralı: Bazı oyun türlerinde birden fazla kazananın olması 
durumunda, kazanan seçimin oranları, beklenen kazananlar sayısı ile çarpılarak fiili kazananların 
sayısına bölünür. Bu kural uygulandığı zaman, kazanan oranlar bir (1.00)’den az olamaz. 
Kazanan oranların bir (1.00)’den az olması durumunda oran bir (1.00) olarak kabul edilir. 

(12) Risk Yönetim Merkezinin tamamen kendi takdirinde olmak üzere özel sebepler 
olduğunu düşündüğü durumlarda, dilediği zaman teklif edilen belirli bahislere oran olarak bir 
(1.00) verebilecektir. Bu tamamen Risk Yönetim Merkezinin münhasır hakkıdır.  

(13) Risk Yönetimi kararı ile oyun programında yer alan tüm etkinlik ve müsabakalar 
bahis ve / veya canlı bahis olarak oynatılabilir. 

(14) Risk Yönetimi, canlı bahislerde, bir etkinliğin / müsabakanın sonucunun bilindiği 
halde; o sonuçla ilgili bahis alınmaya devam edildiği hallerde veya herhangi bir maddi avantaj 
sağlayan durumun varlığı halinde, herhangi bir güncelleme yapılmadan bahis alınımına devam 
edildiği hallerde bahislerin kazanılıp kaybedildiğine bakılmaksızın, bahisleri geçersiz kılarak bir 
(1.00) oranı verme hakkını saklı tutar.  

(15) Eğer bir maç tarafsız yerde oynanıyorsa, ilk olarak yazılan ekip, bahis amaçlarına 
yönelik ev sahibi ekip olarak kabul edilecektir.  

(16) Eğer bir takım bir lig / turnuvadan oyundan önce diskalifiye olursa ve rakip takım 
oynamadan tur atlarsa, bu durumda tüm kalifikasyon bahisleri bu eşleşme için geçersiz olup oran 
bir (1.00) olacaktır. 

(17) Spor karşılaşmalarının nihai sonucu veya kesin sonucu: İştirakçiden bir spor 
karşılaşmasının nihai veya kesin sonucunu tahmin etmesi istenir. Bu kural aksi belirtilmedikçe 
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Risk Yönetimi tarafından belirlenmiş veya belirlenecek tüm diğer sporları ve bahis seçimlerini 
kapsar. Risk Yönetimi gerekli gördüğü durumlarda tüm spor ve bahis seçimlerini canlı bahis 
olarak sunma hakkına sahiptir.  

Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarına İlişkin Genel Kurallar 

MADDE 15 – (1) Bir müsabaka kesintiye uğrar ve daha sonra baştan yeniden oynatılırsa, 
bahisler müsabakanın kesintiye uğradığı andaki skora göre değerlendirilir ve söz konusu bahisler 
yeniden başlayan müsabaka için geçerliliğini yitirir.  

(2) Programın yayınlanmasından sonra bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve 
karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın 
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman 
takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde 
değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(3) Bir müsabaka ikinci yarının başlamasından önce kesintiye uğrarsa ve kesinti anından 
itibaren müsabakanın normal bitiş zamanına kadar tekrar başlamaz ise, programda resmi olarak 
belirtilmiş olan tarihe göre (yerel saate dönüştürüldükten sonra) bir sonraki takvim günü içinde 
(oyunun oynandığı ülkenin yerel saati ile) oynanmazsa, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır, ancak kesinti zamanında halihazırda sonucu tespit edilmiş olan bahisler bu durumun 
dışındadır. Tespit edilmiş ifadesi, maça geri dönülmesi ve müsabakanın bitirilmesi durumunda 
bile sonucun değişmesinin mümkün olmayacağını ifade eder.  

(4) Bir müsabaka ikinci yarının başlamasından sonra kesintiye uğrarsa ve kesinti anından 
itibaren müsabakanın normal bitiş zamanına kadar tekrar başlatılmaz ise, programda resmi olarak 
belirtilmiş olan tarihe göre (yerel saate dönüştürüldükten sonra) bir sonraki takvim günü içinde 
(oyunun oynandığı ülkenin yerel saati ile) oynanmazsa, sonucu kesinti zamanında tespit edilmiş 
olan bahisler hariç olmak üzere tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Tespit edilmiş 
ifadesi, maça geri dönülmesi ve müsabakanın bitirilmesi durumunda bile sonucun değişmesinin 
mümkün olmayacağını ifade eder. Ancak; maç sonucu, maç sonucu çifte şans, ilkyarı / maç 
sonucu ve handikaplı maç sonucu kesinti zamanındaki skora dayalı olarak tespit edilecektir.  

(5) Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen sonuçlar nihai sonuçlar 
olarak kabul edilecektir. Bu sonuçlar karşılaşmanın olağan süresi içerisinde ortaya çıkan nihai 
sonuçlardır. Nihai sonucun, uzatma süresi bitimindeki sonuç veya "Altın Gol" atıldığındaki sonuç 
veya bir penaltı vuruşundan sonraki sonuç olma ihtimali vardır. Böyle bir durumun söz konusu 
olması halinde, bu programda belirtilecektir.  

(6) Uzatma devrelerindeki canlı bahis oyunlarında, bahisler, uzatma süresi içinde olan 
resmi verilere dayalı olarak tespit edilecektir. Normal süredeki her türlü gol, köşe vuruşu veya 
diğer veriler dikkate alınmaz. 

(7) Etkinliğin tarafsız sahada oynandığı belirtilsin veya belirtilmesin, tarafsız sahada 
oynanan maçlar için ev sahibi ve deplasman takımının sırası programda yazıldığı gibi kabul 
edilecektir. 

(8) Aksi programda belirtilmedikçe, müsabakanın formatı ilgili müsabakanın standart 
formatından farklı ise, bu durumda tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(9) Gol atan bir oyuncuyu veya golün kendi kalesine atılıp atılmadığının Risk Yönetim 
Merkezi tarafından belirlenmesinden sonra, yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucun 
belirlenmesi için dikkate alınmayacaktır.  

(10) Müsabaka verileri (ör. goller, kartlar, penaltı vuruşları vs.) muhtemel VAR 
müdahalesini içerecektir.  

(11) Oyunlar: İlk Golü Atan, Son Golü Atan ve Herhangi Bir Golü Atan, eğer aynı 
etkinliğe ait ise aynı bahis kolonunda birleştirilemez.  
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(12) Berabere Biten Yarış Kuralı: Bazı oyun türlerinde birden fazla kazananın olması 
durumunda, kazanan seçimin oranları, beklenen kazananlar sayısı ile çarpılarak fiili kazananların 
sayısına bölünür. Bu kural uygulandığı zaman, kazanan oranlar bir (1.00)’den az olamaz. 
Kazanan oranların bir (1.00)’den az olması durumunda oran bir (1.00) olarak kabul edilir. 

(13) Müsabaka hakemi tarafından VAR’a danışılan olay (gol, penaltı, kırmızı kart vs.) 
ilgili hakem kararının verilme zamanında değil, fiili gerçekleşme zamanında gerçekleşmiş sayılır. 

(14) Canlı bahis sırasında müsabaka hakemi tarafından bir karar verilirse ve daha sonra 
VAR kararına bağlı olarak bu kararın doğru olmadığı kanıtlanırsa, Başbayi veya Risk Yönetimi, 
söz konusu kararı tersine çevirme hakkına sahiptir. Bu karar ancak VAR kararının müsabakanın 
tamamlanmasından önce veya bahse ilişkin diğer zaman dilimi içinde gerçekleşmiş olması 
kaydıyla terse çevrilebilir.  

(15) Canlı bahis sırasında, bir VAR değerlendirmesine neden olan bir olayın meydana 
gelmesi ve olayın gerçekleştiği zaman ile VAR kararı arasında yatırılmış olan bahisler, bu fıkrada 
belirtilen durumlar olmadığı sürece Risk Yönetiminin takdirine bağlı olarak geçersiz kabul 
edilebilir. Söz konusu bahisler; VAR değerlendirmesi sonucundaki karar nihai olarak müsabaka 
hakemi tarafından verilen kararı değiştirmedikçe veya VAR değerlendirmesi sonucundaki karar 
müsabaka hakemi tarafından verilen kararı değiştirip, söz konusu bahis(ler) üzerinde herhangi bir 
önemli etkiye neden olmadıkça (örneğin, eğer VAR ile değerlendirilen olay o bahsin sonucu ile 
ilişkili değilse) geçerli olacaktır.  

Futbola İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 16 – (1) Futbol Müsabakasının Maç Sonucu: İştirakçiden bir futbol 
karşılaşmasının nihai sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen maç sonuçları nihai sonuçlar 
olarak kabul edilir. Müsabakanın nihai sonucu, karşılaşmanın normal süresi içerisinde ortaya 
çıkan nihai sonucudur. Müsabakanın uzatma devreleri veya seri penaltı atışlarındaki sonucu 
dikkate alınmaz. 

b) Bir karşılaşma ikinci yarıda kesintiye uğrar ve başlangıç anından itibaren yeniden veya 
tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda 
resmi olarak belirtilen günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) takip eden takvim günü 
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa, bu oyunun sonucunun 
belirlenmesi amacıyla, karşılaşma kesintiye uğradığı andaki sonuç geçerlidir.  

(2) Futbol Müsabakasının İlk Yarı Sonucu: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının ilk yarı 
sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar için ilave edilen zaman dahil 
olmak üzere, karşılaşmanın ilk yarısının sonunda elde edilen ve Risk Yönetim Merkezi tarafından 
resmi olarak ilan edilen kesin ilk yarı sonuçları dikkate alınır.  

(3) Futbol Müsabakasının İkinci Yarısı: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının ikinci yarı 
sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar için ilave edilen zaman dahil 
olmak üzere, karşılaşmanın ikinci yarısının sonunda elde edilen ve Risk Yönetim Merkezi 
tarafından resmi olarak ilan edilen kesin ikinci yarı sonuçları dikkate alınır.  

(4) Futbol Müsabakasının İlk Yarı / Maç Sonucu: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının 
hem ilk yarı sonucunu hem de maç sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen ilk yarı ve maç sonuçları 
nihai sonuçlar olarak kabul edilir. Bu sonuçlar, müsabakanın normal süresinde ortaya çıkan ilk 
yarı sonucu ve maç sonucu için nihai sonuçlardır. Nihai sonucun, uzatma süresi bitimindeki sonuç 
veya bir "Altın Gol" atıldığı zamanki sonuç veya seri penaltı atışları sonrasındaki sonuç olma 
ihtimali vardır. Böyle bir durum söz konusu olması halinde, bu programda belirtilecektir.  
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b) Eğer ikinci yarı sırasında bir maç kesintiye uğrarsa ve kesinti anından sonra 
müsabakanın normal bitiş zamanına kadar tekrar başlamaz ise, programda resmi olarak belirtilen 
ve ilan edilen tarihe kıyasla (yerel saate dönüştürüldükten sonra) bir sonraki takvim gününde 
(oyunun oynandığı ülkenin yerel saati ile) oynanmazsa, bu oyunun sonucunun belirlenmesi 
amacına yönelik olarak, ilk yarı sonucu ve kesinti anındaki sonuç geçerlidir.  

(5) Maç Skoru: İştirakçiden, bir futbol müsabakasının skorunu tahmin etmesi istenir.  
a) Maç skoru, müsabakanın normal süresinin bitiminde alınan sonuca dayandırmak 

suretiyle Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen sonuçtur.  
(6) İlk Golü Atan Oyuncu: İştirakçiden, ilk golü atan futbolcuyu tahmin etmesi istenir.  
a) Atılan ilk gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar nedeniyle ilave 

edilen süre dahil olmak üzere, 90 dakikalık oyun süresi içinde atılan ilk gol olup, Risk Yönetimi 
tarafından yayınlanan sonuç esas alınacaktır. Uzatma devresi ve seri penaltı vuruşları bu 
bahislerde dikkate alınmaz.  

b) Maça çıkmayan veya ilk gol atıldıktan sonra oyuna giren oyuncuya yapılan ilk gol 
bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

c) İlk gol, herhangi bir gol veya son golün "kendi kalesine atılan gol" olması halinde, 
atılan ilk gol, herhangi bir gol veya son gol değerlendirmelerinde bu gol dikkate alınmaz. İlk 
golün, herhangi bir golün veya son golün "kendi kalesine atılan gol" olarak bahse açıldığı 
durumlar bu kurala istisna teşkil eder. İlk golü, herhangi bir golü veya son golü kimin attığıyla 
ilgili anlaşmazlık durumunda ve ilk golün, herhangi bir golün veya son golün "kendi kalesine 
atılan gol" olması halinde, karşılaşmayı düzenleyen kuruluşun resmi kararı esas alınır.  

(7) Son Golü Atan Oyuncu: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında son golü hangi 
futbolcunun atacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Atılan son gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar nedeniyle ilave 
edilen süre dahil olmak üzere, 90 dakikalık oyun süresi içinde atılan son goldür. Uzatma devresi 
ve seri penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz.  

b) Maça çıkmayan veya son gol atılmadan önce oyundan çıkan oyunculara yapılan son 
gol bahislerine bir (1.00) oranı verilir.  

c) Son gol kendi kalesine atılırsa, atılan son gol değerlendirmelerinde bu gol dikkate 
alınmaz. Son golün "kendi kalesine atılan gol" olarak bahse açıldığı durumlar bu kurala istisna 
teşkil eder. Son golü kimin attığıyla ilgili anlaşmazlık durumunda ve bu son golün "kendi kalesine 
atılan gol" olması halinde, karşılaşmayı düzenleyen kuruluşun resmi kararı esas alınır.  

(8) Herhangi Bir Gol Atan Oyuncu: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında hangi 
futbolcunun gol atacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Atılan gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar nedeniyle ilave edilen 
süre dahil olmak üzere, 90 dakikalık oyun süresi içinde atılan goldür. Uzatma devresi ve seri 
penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz.  

b) Karşılaşmaya çıkmayan oyuncular üzerine oynanan gol bahisleri geçersiz olup oran bir 
(1.00) olacaktır. 

c) Bir karşılaşma, bir ya da birkaç gol kaydedildikten sonra tehir edilirse ve tehir anından 
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen 
günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın 
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, atılmış olan golleri atana veya atanlara yönelik 
bahisler, ikramiye almaya hak kazanacak, öte yandan diğer futbol oyuncularına yönelik bahislere 
bir (1.00) oranı verilecektir.  

ç) Bir karşılaşma gol atılmadan önce tehir edilmişse ve tehir anından karşılaşmanın 
normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden 
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takvim günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin 
yerel saatiyle) oynanmazsa, herhangi bir gol atana yönelik bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

d) Eğer atılan herhangi bir gol "kendi kalesine atılan gol" ise, bu gol, "herhangi bir gol 
atan oyuncu" bahsi için atılan gol olarak değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir golün "kendi 
kalesine atılan gol" olarak bahse açıldığı durumlar bu kurala istisna teşkil eder. Herhangi bir golü 
kimin attığıyla ilgili anlaşmazlık durumunda ve bu herhangi bir golün "kendi kalesine atılan gol" 
olması halinde, karşılaşmayı düzenleyen kuruluşun resmi kararı esas alınır.  

(9) Bir Futbol Karşılaşmasında Golü Atacak Takım (Hangi Takım Golü Atacak): 
İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında golü atacak takımı tahmin etmesi istenir.  

a) Golü atan takım, Risk Yönetim Merkezi tarafından karşılaşmanın normal süresinin 
bitiminde elde edilen sonuca dayanılarak resmi olarak ilan edilen sonuçtur. Normal sürede 90 
dakika dikkate alınacak ve uzatma devresi ve seri penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate 
alınmayacaktır.  

b) Bir karşılaşma, tehir edilir ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, 
eğer her iki takım bir gol atmışsa, golü atacak takımla ilgili yapılan bahisler İkramiyeye hak 
kazanırken, gol olmaz yönünde yapılan bahisler kaybeder. Diğer durumlarda tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  

(10) Futbol Karşılaşmalarında Atılan Toplam Gol: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında 
atılan toplam gol sayısının belli bir aralıkta olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  

a) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı en yüksek aralıkta ise, bu aralığa ait bahisler 
ikramiyeye hak kazanırken, diğer aralıklara ait tüm bahisler kaybeder.  

b) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı en yüksek aralığın altında bir aralıkta ise, bu bahse 
ilişkin tüm bahislere bir (1.00) oranı verilir.  

(11) Futbol Karşılaşmasında Belli Bir Limitin "Altında – Üstünde" Atılan Goller: 
İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında atılan toplam gol sayısının programda yayınlanan bir 
limitin "Altında" mı, yoksa "Üstünde" mi olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin üzerinde ise, limitin 
"Üstündeki" sonucun kazanan sonuç olduğu, öte yandan limitin "Altındaki" sonucun kaybeden 
sonuç olduğu kabul edilir.  

b) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin altında ise, her iki 
sonuca "Altı" ve "Üstü" bir (1.00) oranı verilir.  
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(12) Futbol Karşılaşmasının İlk Yarısında Belli Bir Limitin "Altında – Üstünde" Atılan 
Goller: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının ilk yarısında atılan toplam gol sayısının programda 
yayınlanan bir limitin "Altında" mı, yoksa "Üstünde" mi olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Bir futbol karşılaşmasının ilk yarısında atılan toplam gol sayısı, Risk Yönetimi 
tarafından resmi olarak ilan edilen ve karşılaşmanın ilk yarısının normal süresinin bitiminde elde 
edilen sonuca dayanan, her iki takımın attığı gollerin toplamını ifade eder.  

b) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin üzerinde ise, limitin 
"Üstündeki" sonucun kazanan sonuç olduğu, öte yandan limitin "Altındaki" sonucun kaybeden 
sonuç olduğu kabul edilir.  

c) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin altında ise, her iki 
sonuca "Altı" ve "Üstü" bir (1.00) oranı verilir.  

(13) Futbol Karşılaşmasındaki Toplam Kart (Sarı veya kırmızı) Sayısının veya Toplam 
Penaltı Sayısının, Belirtilen Bir Limitin “Altında / Üstünde” veya Belli Bir Aralık Dahilinde 
Olması:  

a) İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında gösterilen toplam kart sayısının veya penaltı 
sayısının programda yayınlanan bir limitin "Altında" mı, yoksa "Üstünde" mi veya belirli bir 
aralık dahilinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  

b) Tespit amaçlarına yönelik olarak, bir futbol karşılaşmasındaki her iki takıma 
kaydedilen toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya her iki takımca atılan toplam penaltı sayısı, 
Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve karşılaşmanın normal süresinin bitiminde 
(hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak 
üzere) elde edilen sonuca dayanan, her iki takıma verilen kartların (sarı ya da kırmızı) toplamını 
veya penaltıların toplamını ifade eder. Uzatma devresi ve seri penaltı vuruşları bu bahislerde 
dikkate alınmaz.  

c) Oyunda olmayanlar için gösterilen kartlar (oyundan çıkan oyuncular, teknik direktörler, 
yedek oyuncular, diğer teknik ekip) değerlendirmeye alınmaz.  

ç) Sarı kart 1 kart olarak ve kırmızı veya çift sarıdan kırmızı kart 2 kart olarak sayılır. Bir 
oyuncu için kırmızı karta neden olan ikinci sarı kart değerlendirmeye alınmaz.  

d) Tespit, 90 dakikalık normal sürede gösterilen tüm mevcut kart kanıtına göre 
yapılacaktır. Maçtan sonra gösterilen kartlar değerlendirmeye alınmaz.  

e) Bir karşılaşma tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak 
belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) içerisinde 
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) kesinti anından müsabakanın normal bitiş 
zamanına kadar oynanmazsa, kesinti anında tespit edilen bahisler hariç olmak üzere, tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Tespit edilme ifadesi, maça geri dönülmesi ve 
müsabakanın bitirilmesi durumunda bile sonucun değişmesinin mümkün olmayacağını ifade eder.  

(14) Futbol Karşılaşmasındaki İlk Golün Zamanı: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında 
ilk golün atılacağı zaman aralığını tahmin etmesi istenir.  

a) Atılan ilk gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave 
edilen süre dahil olmak üzere, 90 dakikalık oyun süresi içinde atılan ilk gol olup, Risk Yönetimi 
tarafından yayınlanan sonuç esas alınacaktır. Uzatma devresi ve seri penaltı vuruşları bu 
bahislerde dikkate alınmaz.  
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b) Bir karşılaşma birinci golün atılmasından sonra tehir edilir ve tehir anından 
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen 
günü takip eden takvim günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın 
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golün zamanının bahisleri geçerlidir. 

c) Bir karşılaşma birinci gol atılmadan önce tehir edilir ve tehir anından karşılaşmanın 
normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden 
takvim günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin 
yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golün zamanına yönelik bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

(15) Toplam Gollerin Tek veya Çift olması: İştirakçiden bir futbol müsabakasına ait 
toplam gol sayısının tek veya çift olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Bahisler müsabakanın normal süresinin tamamlanmasıyla karara bağlanır. Uzatma 
devresi ve seri penaltılar hesaba katılmaz.  

b) 0 - 0 sonuçlanan bir maç çift gol sayısı olarak değerlendirmeye alınır.  
(16) Ev Sahibi veya Deplasman Takımının Tek veya Çift Sayıda Gol Atması: İştirakçiden 

bir futbol müsabakasında ev sahibi veya deplasman takımın attığı toplam gollerin tek mi çift mi 
olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Eğer ev sahibi veya deplasman takım gol atmaz ise, "çift" kazanan tercihtir.  
(17) Her İki Takımın Gol Atması (Karşılıklı Gol): İştirakçiden, bir maçta her iki takımın 

gol atıp atmayacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Kendi kalesine atılan goller bu oyunda geçerli sayılır.  
(18) Birinci Yarıdaki Toplam Goller - Aralık veya İkinci Yarıdaki Toplam Goller 

“Aralık”: İştirakçiden, birinci yarıda (veya ikinci yarıda) atılan toplam gol sayısının belli bir 
aralık dahilinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  

a) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı en yüksek aralıkta ise, bu aralığa ait bahisler 
ikramiyeye hak kazanırken, diğer aralıklara ait tüm bahisler kaybeder.  

b) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı en yüksek aralığın altında bir aralıkta ise, bu bahse 
ilişkin tüm bahislere bir (1.00) oran verilir.  

(19) Ev Sahibi Takımın “Altında / Üstünde” Olması veya Deplasman Takımının “Altında/ 
Üstünde” olması: İştirakçiden bir futbol müsabakasında ev sahibi veya deplasman takımı 
tarafından kaydedilen toplam gol sayısının, belli bir limitin "Altında" veya "Üstünde" olduğunu 
tahmin etmesi istenir.  

a) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
ve söz konusu tehir zamanında ev sahibi (veya deplasman takımı) tarafından atılan toplam gol 
sayısı programda belirtilmiş olan limitin üzerinde ise, limitten "daha fazla" olan sonucun kazanan 
sonuç olduğu, diğer taraftan, limitten "daha az" olan sonucun kaybeden sonuç olduğu kabul edilir.  

b) Bir karşılaşma tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine 
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (yerel saate 
dönüştürüldükten sonra) içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa 
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ve söz konusu tehir zamanında ev sahibi (veya deplasman takımı) tarafından atılan toplam gol 
sayısı programda belirtilmiş olan limitin altında ise, her iki sonuç "Altında" ve "Üstünde" geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır.  

(20) Ev Sahibinin Sıfır (0)'a Karşı Kazanması veya Deplasman Takımının Sıfır (0)'a Karşı 
Kazanması: İştirakçiden, “Evet” veya “Hayır” şeklinde belirtmek suretiyle, ev sahibi veya 
deplasman takımının yenerken diğer takımın gol atmayacağı durumu tahmin etmesi istenir.  

a) Kazanan takım tarafından atılan gollerin sayısı önemli değildir.  
(21) En Yüksek Skorlu Yarı: İştirakçiden, yarılardan hangisinde daha fazla gol olacağını 

tahmin etmesi istenir. Eğer bir eşitlik seçeneği varsa, bu eşit olanı temsil eder.  
(22) Toplam Köşe Vuruşların (Korner) Altında / Üstünde Olması: İştirakçiden bir futbol 

müsabakasında kullanılan toplam köşe vuruşu sayısının bir sınırın "Altında" veya "Üstünde" olup 
olmadığını tahmin etmesi istenir.  

a) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
b) Bir kornerin tekrarlanması durumunda, sadece bir korner sayılacaktır.  
(23) İlk Yarıda veya İkinci Yarıda Toplam Köşe Vuruşların (Korner) Altında / Üstünde 

Olması: İştirakçiden ilk yarıda veya ikinci yarıda kullanılan kornerlerin toplam sayısının bir 
limitin "Altında" veya "Üstünde" olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  

a) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
b) Bir köşe vuruşunun yeniden kullanılması durumunda, sadece bir köşe vuruşu 

sayılacaktır.  
(24) En Çok Köşe Vuruşu (Korner): İştirakçiden müsabakada hangi takımın en çok köşe 

vuruşunu kullanacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Eğer eşitlik varsa, bu eşit sayıda köşe vuruşunu temsil eder.  
b) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
c) Bir köşe vuruşunun yeniden kullanılması durumunda, sadece bir köşe vuruşu 

sayılacaktır.  
(25) İlk Yarı veya İkinci Yarı En Çok Korner (Köşe Vuruşu): İştirakçiden ilk yarıda veya 

ikinci yarıda hangi ekibin daha fazla korner kullanacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Eğer eşitlik varsa, bu eşit sayıda korneri temsil eder.  
b) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
c) Bir köşe vuruşunun yeniden kullanılması durumunda, sadece bir korner sayılacaktır.  
(26) İlk Korner (Köşe Vuruşu): İştirakçiden hangi takımın maçta ilk korneri atacağını 

tahmin etmesi istenir.  
a) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
b) Bir kornerin tekrar edilmesi gerektiği durumlarda (örneğin çizgi içinde bir hata 

yapıldığında), sadece bir korner sayılacaktır.  
(27) Toplam Korner (Köşe Vuruşu) Aralık: İştirakçiden maçta kullanılan toplam korner 

sayısının belli bir aralık dahilinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  
a) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
b) Bir kornerin yeniden kullanılması durumunda, sadece bir korner sayılacaktır.  
(28) Birinci Yarı Toplam Korner (Köşe Vuruşu) Aralık: İştirakçiden ilk yarıda verilen 

kornerlerin toplam sayısının belli bir aralık dahilinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  
a) Verilen ancak kullanılmayan kornerler sayılmaz.  
b) Bir kornerin yeniden kullanılması durumunda, sadece bir korner sayılacaktır.  
(29) İlk / Sonraki Gol: İştirakçiden iki takımdan hangisinin birinci golü veya canlı bahis 

sırasında bir sonraki golü atacağını ya da herhangi bir gol atılıp atılmayacağını tahmin etmesi 
istenir.  



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 31 Ağustos 2019 – Sayı : 30874 

 

a) Kendi kalesine atılan goller, golün yazılacağı tarafça atılmış kabul edilir.  
(30) Ev Sahibi Takım veya Deplasman Takım En Yüksek Skorlu Yarı: İştirakçiden, 

yarılardan hangisinde ev sahibi veya deplasman takımının en fazla golü atacağını tahmin etmesi 
istenir.  

a) Eğer bir eşitlik seçeneği varsa, bu eşit olanı temsil eder.  
(31) Ev Sahibi Takımın veya Deplasman Takımının Gol Yememesi: İştirakçiden ev sahibi 

takımın veya deplasman takımının belli bir maçta hiç gol yememe durumunu tahmin etmesi 
istenir.  

(32) Kazanma Farkı: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının nihai sonucuna ilişkin olarak 
kazanan takımın kaç farkla kazanacağını tahmin etmesi istenir. Karşılaşmanın uzatma devreleri 
veya seri penaltı atışlarındaki sonucu dikkate alınmaz. 

(33) Maç Sonucuna Nasıl Ulaşılır: İştirakçiden maç sonucuna nasıl ulaşılacağı tahmin 
etmesi istenir.  

a) Bu oyunun belirlenmesinde muhtemel uzatma süresi ve / veya seri penaltı atışları dahil 
edilir.  

(34) Uzatma Devresi Var / Yok: İştirakçiden normal maç süresinin ardından uzatma 
devresi oynanıp oynanmayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Uzatma devresi, normal sürenin bitişi (yani 90 dakikalık süre artı üzerine eklenen ilave 
süre) ve oyunun bitişi arasındaki oynanan süre olarak tanımlanmaktadır. Uzatma süresi, seri 
penaltı atışlarını içermemektedir.  

(35) Uzatmada Kazanan: İştirakçiden, uzatmalara giden bir futbol müsabakasının uzatma 
süresinin nihai sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Sadece uzatma devresinde atılan goller sayılır.  
(36) Uzatma Devresi Toplam Gollerin Altında / Üstünde Olması: İştirakçiden, uzatmaya 

giden bir futbol karşılaşmasının uzatma devresinde atılan gollerin toplam sayısının belli bir 
limitin "Üstünde" veya "Altında" olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  

a) Sadece uzatma devresinde atılan goller sayılır.  
(37) Ev Sahibinin Her İki Yarıyı Kazanması veya Deplasmanın Her İki Yarıyı 

Kazanması: İştirakçiden ev sahibi takımın veya deplasman takımının her iki yarıyı da kazanıp 
kazanmayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bir takımın bir müsabakanın 'her iki yarısını' da kazanması için, söz konusu takımın 
müsabakanın her iki yarısında da rakibinden daha fazla gol atması gerekir.  

(38) Oyuncu Atılması (Kırmızı Kart: Evet / Hayır): İştirakçiden, bir maç sırasında kırmızı 
kart gösterilip gösterilmeyeceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Belirlenen 90 dakikalık oyun sırasında gösterilen kırmızı kart dikkate alınır. Bitiş 
düdüğünün çalınmasından sonra gösterilen kırmızı kart dikkate alınmaz. 

b) Oyunda olmayanlara (ör. teknik direktörler, yedekler veya oyundan çıkan oyuncular) 
gösterilen kırmızı kart dikkate alınmaz. 

(39) Handikaplı Sonuç:  
a) Risk Yönetimi, herhangi bir yol veya kanalla iki takımdan herhangi biri için handikap 

ilan etme hakkına sahiptir. Bunun üzerine, herhangi bir takımın kazanması, kendisi için verilen 
handikap göz önüne alınarak belirlenen sonuç olacaktır. Herhangi bir takım lehine gol farkının, o 
ekip için verilen handikapa eşit olduğu durumlardaki kazanma durumuna eşitlik adı verilir. 
Handikap bir ondalık olabilir ve bu durumda sonuç olarak eşitlik mümkün değildir. Risk Yönetim 
Merkezi, istediği zaman handikapı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Handikaplar herhangi bir 
bahsi kabul etmek için dikkate alınır, çünkü kazanan, Merkezi Bahis Sistemi tarafından 
onaylanma zamanında geçerli olan handikaplardır.  
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b) Bir karşılaşma ikinci yarıda kesintiye uğrar ve başlangıç anından itibaren yeniden veya 
tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda 
resmi olarak belirtilen günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) takip eden takvim günü 
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa, bu oyunun sonucunun 
belirlenmesi amacıyla, karşılaşma kesintiye uğradığı andaki sonuç geçerlidir.  

(40) Maç sonucu, İlk Yarı sonucu, İkinci Yarı Sonucu Çifte Şansı: İştirakçiden aşağıda 
yer alan seçeneklerden birini tahmin etmesi istenir:  

- 1 veya 0: Sonuç; ev sahibi ekibin galibiyeti veya beraberlik ise bu seçeneğe yönelik 
bahisler kazanır. 
- 0 veya 2: Sonuç; beraberlik veya deplasman ekibinin galibiyeti ise bu seçeneğe 
yönelik bahisler kazanır. 
- 1 veya 2: Sonuç; ev sahibi veya deplasman galibiyeti ise, bu seçenekteki bahisler 
kazanır. 

a) Bir karşılaşma ikinci yarıda kesintiye uğrar ve başlangıç anından itibaren yeniden veya 
tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda 
resmi olarak belirtilen günü (yerel saate dönüştürüldükten sonra) takip eden takvim günü 
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa, bu oyunun sonucunun 
belirlenmesi amacıyla, karşılaşma kesintiye uğradığı andaki sonuç geçerlidir.  

(41) Maç sonucu ve Alt / Üst: İştirakçiden müsabakanın sonucunu ve bununla birlikte her 
iki takımca atılan toplam golün belirtilen bir limitin “Üstünde” veya “Altında” olma durumunu 
tahmin etmesi istenir.  

(42) Penaltı Var veya Yok: İştirakçiden, normal süre içerisinde bir penaltının olup 
olmayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Uzatmaya giden maçlardaki uzatma devresi ve seri penaltı atışları bu oyun için 
sayılmaz.  

b) Eğer bir penaltı verilmiş ancak kullanılmamış ise, bu bahis amacına yönelik olarak 
değerlendirmeye alınmaz.  

(43) Belirlenen Bir Sınır Altında / Üstünde VAR kullanımı: İştirakçiden, bir futbol 
karşılaşması sırasında VAR kullanılma sayısının belli bir sınırın “Üstünde” mi “Altında” mı 
olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Bahsin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak, eğer hakemin davranışlarından 
anlaşılabiliyorsa VAR yardımcısı kullanılmıştır (ör. el hareketleri, müsabakayı durdurması ve 
olayı kendisi görmesi), ve / veya VAR kullanımı, ilgili müsabakanın gözetiminden nihai sorumlu 
olan resmi müsabaka organı tarafından hazırlanan maç raporu ile teyit edilir. TV çekimlerinin 
eksik olması ve / veya raporları çelişkili olmasına bağlı olarak VAR'ın kullanılıp kullanılmadığı 
net değilse, Başbayi, bilgi sağlayıcılarından ve muteber online veya offline kaynaklardan alacağı 
bilgilere dayalı olarak bahisleri çözüme kavuşturacaktır.  

(44) Bir Futbol Turnuvasının Kazananı, Bir Futbol Turnuvasında Yarı Finallerin 
Kazananı, Bir Grup Aşamasının Kazananı, Bir Futbol Turnuvasında Elemelerin Kazananı: 
İştirakçiden, bir futbol turnuvasında hangi takımın birinci olacağını veya bir futbol turnuvasında 
hangi takımların yarı final karşılaşmalarını kazanacağını veya hangi takımın özel bir eleme 
grubunda grup kazananı olacağını veya bir futbol turnuvasında hangi takımın play - off turunu 
kazanacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Yukarıda belirtilmiş olan kazananlar, turnuvayı organize eden idari organ tarafından 
belirlenen turnuva kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, kazananı belirleme (kazanılan 
puanların derecelendirilmesi, final müsabakaları (uzatma devreleri, muhtemel penaltı atışları 
dahil), bir üst seviyeye yükselmek için play - off müsabakaları veya kura çekme) tarzından 
bağımsızdır.  
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b) Aksi belirtilmediği sürece, turnuva başladıktan sonra herhangi bir sebeple diskalifiye 
edilen veya turnuvadan çekilen bir takım üzerine oynanan bahisler kaybetmiş sayılır.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takım üzerine oynanan bahisler, bir 
(1.00) oranına sahip olacaktır.  

ç) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(45) Bir Futbol Turnuvasının Finalinde Yarışan Takımlar: İştirakçiden finale çıkacak olan 
takımları tahmin etmesi istenir.  

a) Finallerde yer alma yeterliliğine sahip takım çifti, idare organı tarafından tespit edilen 
turnuva kuralları ile uyumlu olarak belirlenir ve belirtilir. Bu seri penaltı atışlarını da içerir ve 
final müsabakası için bu ekipleri elemeyle belirleme yönteminden bağımsızdır.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlamasından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya çekilen bir takım üzerine oynanan bahisler kaybedecektir.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takım üzerine oynanan bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

ç) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahis oranları bire 
(1.00) dönüştürülecektir.  

(46) Bir Futbol Turnuvasının En çok Gol Atanı: İştirakçiden, hangi futbol oyuncusunun 
en fazla sayıda gol atacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Aksi programda belirtilmedikçe, belirli bir turnuvadaki gol kralı, turnuvayı düzenleyen 
idari organ tarafından öngörülen ve belirlenen kurallara uygun şekilde belirlenir.  

b) Bir turnuvada en çok gol atan belirtilirken, uzatma devresinde atılan goller dahil edilir, 
ancak seri penaltı atışlarının sonucu olarak atılan goller dahil edilmez. Kendi kalesine atılan goller 
sayılmaz.  

c) Turnuvada yer almak üzere oyuncular listesine dahil edilmiş olmasına rağmen herhangi 
bir nedenle turnuvada yer almayan bir oyuncu için yapılan bahisler kaybedecektir.  

ç) Turnuvada yer alacak olan oyuncuların listesine dahil edilmemiş olan bir oyuncu için 
yapılacak bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

d) Takımı turnuvadan diskalifiye olmuş olan oyuncular üzerine oynanan bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 

e) Turnuvanın iptal edilmesi durumunda, en çok gol atan oyuncuya yapılan tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

f) Aynı sayıda gol atan ve turnuvanın en çok gol atanları olarak belirlenen iki veya daha 
fazla oyuncunun olması durumunda, berabere biten yarış kuralı uygulanacaktır. Bu kuralı 
uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar bir (1.00)’den az olamaz. Kazanan oranların bir 
(1.00)’den az olması durumunda oran bir (1.00) olarak kabul edilir. 

(47) En Son Bitirecek Takım: İştirakçiden, bir turnuva veya eleme grubu 
sınıflandırmasında hangi takımın en son sırada bitireceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlamasından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya çekilen bir takıma oynanan bahisler kaybedecektir.  

b) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahislere bir (1.00) 
oranı verilecektir.  

c) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahis oranları bir 
(1.00) olarak değerlendirilecektir.  

ç) Yukarıda belirtilmiş olan takım, turnuvayı organize eden idari organ tarafından 
belirlenen turnuva kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, son bitirenin tespit edilme 
biçiminden bağımsızdır (Alınan puan sıralaması, son müsabakalar (uzatma devresi ve muhtemel 
penaltı atışları dahil), bir üst seviyeye geçmek için play - off müsabakaları veya çekiliş).  



31 Ağustos 2019 – Sayı : 30874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

(48) Bir Turnuvanın Grup Aşamasından Çıkacak Ekipler: İştirakçiden, hangi takımların 
grup aşamasının sonraki aşamasına geçebileceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Belirtilen elemeyi geçen takımlar, turnuvayı organize eden idari organ tarafından 
belirlenen turnuva kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, elemeyi geçenlerin tespit edilme 
biçiminden bağımsızdır (alınan puan sıralaması, son müsabakalar (uzatma devresi ve muhtemel 
seri penaltı atışları dahil), bir üst seviyeye geçmek için play - off müsabakaları veya çekiliş).  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlamasından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya çekilen bir takıma oynanan bahisler kaybedecektir.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır. 

ç) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır.  

(49) Küme Düşecek veya Küme Düşmeden Kurtulacak Takımlar: İştirakçiden, hangi 
takımların küme düşeceği veya küme düşmekten kurtulacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Eğer sezon başlamadan önce bir takım ligden alınırsa, bu durumda o oyundaki tüm 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır ve yeni bir küme düşme bahsi açılacaktır.  

b) Yukarıda belirtilmiş olan ekipler, turnuvayı organize eden idari organ tarafından 
belirlenen turnuva kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, elemeyi geçenlerin tespit edilme 
biçiminden bağımsızdır (alınan puan sıralaması, son müsabakalar (uzatma devresi ve muhtemel 
seri penaltı atışları dahil), bir üst seviyeye geçmek için play - off müsabakaları veya çekiliş).  

c) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlamasından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya çekilen bir takıma oynanan bahisler kaybedecektir.  

ç) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahislere bir (1.00) 
oranı verilecektir.  

d) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahis oranları bir 
(1.00) olarak değerlendirilecektir.  

e) Müsabaka sırasında müsabakanın resmi kurallarında bir değişiklik olması, örneğin 
küme düşen takımların sayısında bir değişiklik durumunda bahisler geçerli olmayacaktır. Bu 
durumda, oyundaki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(50) En Çok Gol Atacak Takım: İştirakçiden, turnuvada hangi takımın en çok gol 
atacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Turnuva Risk Yönetimi tarafından tanımlanır ve programda veya diğer kanallarla ilan 
edilir.  

b) Uzatma devresi veya seri penaltı atışlarında atılan goller sayılmaz.  
c) Özel bir maç gününde en fazla gol atacak takıma yapılan tüm bahisler kazanılmış 

olarak kabul edilir.  
ç) İki veya daha fazla takımın aynı sayıda gol atması durumunda, berabere biten yarış 

kuralı uygulanacaktır.  
d) Hesaplama amaçlarına yönelik olarak, maçlardan bir veya daha fazlasının 

ertelenmesi/askıya alınması ve sonraki gün gece yarısına kadar (yerel saatle) 
oynanmaması/bitirilememesi durumunda, bu oyundaki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

(51) Maç Günü Toplam Gollerin Altında / Üstünde Olması: İştirakçiden, belli bir maç 
grubunda kaydedilen toplam gollerin belirtilen bir limitin “Altında” mı yoksa “Üstünde” mi 
olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Özel maç grubu Risk Yönetimi tarafından tanımlanır ve programda veya diğer 
kanallarla ilan edilir.  
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b) Uzatma devresi veya penaltı atışlarında atılan goller sayılmaz.  
c) Hesaplama amaçlarına yönelik olarak, maçlardan bir veya daha fazlasının 

ertelenmesi/askıya alınması ve sonraki gün gece yarısına kadar (yerel saatle) 
oynanmaması/bitirilememesi durumunda, bu oyundaki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır, ancak şu kayıtla ki bahislerin hesaplanması, spesifik maç günündeki tüm maçlarda 
kaydedilen toplam gol sayısı (askıya alınanlar dahil) ile tespit edilecektir.  

(52) Bir Turnuvanın veya Ligin (veya herhangi bir bölümünün) En Değerli Oyuncusu 
(M.V.P.'si veya M.O.M): İştirakçiden, bir turnuvanın veya ligin (veya bir kısmının) en değerli 
oyuncusunu (maçın oyuncusu) tahmin etmesi istenir.  

a) Bahisler, ilgili organizasyon mercii tarafından ilan edilen sonuca dayalı olarak 
belirlenir (ör. Dünya Kupası maçları için FİFA).  

b) Maçta veya turnuvada veya belirtilen bir bölümünde yer almayan oyunculara yapılan 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

c) Ödülün birden fazla oyuncuya verilmesi durumunda, berabere biten yarış kuralları 
uygulanır.  

(53) Head to Head (Başa Baş) Sezon: İştirakçiden, belirlenen takımlardan hangisinin en 
yüksek sıralamada bitireceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Play - offlar aksi belirtilmediği sürece dahil edilmemektedir.  
b) Oyun, yönetim organının resmi verilerine göre tespit edilecektir.  
c) İki takımın aynı final pozisyonunda bitirmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz olup 

oran bir (1.00) olacaktır. 
ç) İki takımın bir müsabakanın aynı devresinde elenmesi durumunda, gruplardaki bitirme 

pozisyonlarına bakılmaksızın tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
(54) Futbol Müsabakalarında Canlı Bahis:  
a) Canlı Bahis, herhangi bir yolla ve araçla başlama oranlarının ilan edilmesi ile 

müsabakanın başlangıcından birkaç dakika önce başlayabilir ve normal sürenin dolması üzerine 
sona erer. Uzatma devreleri ve seri penaltı atışları hesaba katılmaz. Bu hususlara bakılmaksızın, 
eğer bu oyun için bahsin geçerli olacağı ve göz önüne alınıp değerlendirileceği diğer bir zaman 
dilimi belirlenirse, bu Risk Yönetimi tarafından belirtilecek ve oyun programında tarif edilecektir.  

b) Bu bahse ilişkin tahminlerle, aksi belirtilmediği sürece diğer etkinlikler veya bahis 
türlerinin birleştirilmesi mümkündür.  

c) Müsabakanın normal süresinde ortaya çıkan nihai sonuca dayalı olarak, Risk Yönetimi 
tarafından resmi olarak ilan edilen sonuç nihai sonuç olarak değerlendirilecek ve kabul 
edilecektir.  

(55) Uzatma Devresi veya Seri Penaltı Atışları Sonrasında Takımın Bir Sonraki Tura 
Devam Edeceği veya Hangi Takımın Bir Futbol Turnuvasını Kazanacağına Yönelik Canlı Bahis: 
İştirakçiden, bir sonraki tura hangi ekibin kalacağı veya bir futbol turnuvasını kazananının hangi 
takım olacağını tahmin etmesi ve bahislerini sadece uzatma devrelerinde veya seri penaltı atışları 
sırasında yatırmaları istenir.  

a) Bu bahis, her türlü mümkün yol ve kanalla başlama oranlarının ilan edilmesi ile 
müsabakanın normal süresinin bitiminden sonra başlar ve bir sonraki tura kalan takımın veya 
futbol turnuvasını kazanan takımın belirlenmesi ile sona erer.  

b) Bu bahse ilişkin tahminlerle, aksi belirtilmediği sürece diğer etkinlikler veya bahis 
türlerinin birleştirilmesi mümkündür.  

(56) Maçın Geri Kalanını Kim Kazanır: İştirakçiden maçın belli bir zamanında, mevcut 
skor dikkate alınmadan (yapılan bahis öncesinde atılan goller dikkate alınmaksızın) kalan sürenin 
kazanını tahmin etmesi istenir.  
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a) Bir futbol müsabakasının kalan kısmına ilişkin kazanan sonuç, müsabakayı organize 
eden kurum tarafından resmi olarak ilan edilen nihai maç sonucuna dayalı olarak Risk Yönetimi 
tarafından tespit edilecektir. Uzatma devresi ve seri penaltı atışları bu bahiste göz önüne alınmaz.  

Basketbola İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 17 – (1) Risk Yönetimi tarafından ilan edilen sonuçlar nihai sonuçlar olarak 
kabul edilecektir. Bu sonuçlar, muhtemel uzatma devreleri dahil olmak üzere nihai sonuçlardır. 
Bu kuralda herhangi bir istisnanın olması durumunda, bu durum bu kurallarda veya programda 
tarif edilecektir.  

(2) Maç kesintiye uğrar ve daha sonra baştan yeniden oynatılırsa, bahisler kesilen kısma 
dayalı olarak göz önüne alınır ve yeniden başlanan maç dikkate alınmaz.  

(3) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve maç programda resmi olarak belirtilmiş olan 
tarihten (yerel saate dönüştürdükten sonra) bir sonraki takvim günü içerisinde (oyunun oynandığı 
ülkedeki yerel saatte) oynanmaz ise veya programın yayınlanmasından sonra hangi takımın ev 
sahibi takım hangi takımın deplasman takımı olduğu konusunda bir değişiklik yapılırsa veya 
rakiplerde herhangi bir değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

(4) Bir maç kesintiye uğrarsa ve maç, programda resmi olarak belirtilmiş olan tarihten 
(yerel saate dönüştürdükten sonra) bir sonraki takvim günü (oyunun oynandığı ülkedeki yerel 
saatte) içinde kesinti anından müsabakanın normal bitiş zamanına kadar tekrar oynanmaz ise, bu 
durumda, sonucu kesinti zamanında belli olmuş olan bahisler hariç olmak üzere tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(5) Berabere Biten Yarış Kuralı: Herhangi bir oyunda fiili olarak kazananlar 
beklenenlerden daha fazla ise, kazanan seçimi oranları, beklenen kazananların sayısı ile çarpılır 
ve fiili kazananların sayısına bölünür. Bu kural uygulandığı zaman, kazanan oranlar bir (1.00)’den 
az olamaz. Kazanan oranların bir (1.00)’den az olması durumunda oran bir (1.00) olarak kabul 
edilir. 

(6) İki ayaklı eşitliğin bir bölümü olarak oynanan tüm maçlar için, toplam skor ikinci 
ayağın düzenleme zamanının sonunda eşit olduğunda, ikinci ayak maç bahislerinin sonucunu 
tespit etmek için uzatma devresi dahil edilecektir.  

(7) Eğer bir maç tarafsız sahada oynanıyorsa, ilk olarak yazılan takım bahis amaçlarına 
yönelik olarak ev sahibi takım olarak kabul edilecektir.  

(8) Aksi programda belirtilmedikçe, maç formatı ilgili müsabakanın standart formatından 
farklı ise, bu durumda tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

a) Eğer bir müsabakanın formatı ilk olarak belirlenen formattan değişiklik gösterirse, 
Başbayi veya Risk Yönetimi, karar vermesi durumunda tüm ilgili bahisleri geçersiz kılma hakkına 
sahiptir.  

(9) Handikap Olmadan Bir Basketbol Müsabakasının (Nihai) Sonucu (Moneyline): 
İştirakçiden bir basketbol müsabakasının nihai sonucunu tahmin etmesi istenir.  

(10) Handikaplı Bir Basketbol Müsabakasının İlk yarı / Maç sonucu: İştirakçiden, ilk yarı 
ve maç sonucu handikapları uyguladıktan sonra, birinci yarının sonucu ile birlikte basketbol 
müsabakasının nihai sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Risk Yönetimi her türlü mümkün yol ve kanal üzerinden ilk yarı sonucu ve aynı 
zamanda maç sonucuna ilişkin olarak iki takımdan birine karşı handikapı ilan eder. Bu 
durumlarda, bir takımın galibiyeti, kendisi veya rakip takım için verilen handikapın geçilmesiyle 
sağlanır. Handikap bir ondalık sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman değiştirme 
hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikap, Merkezi 
Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır.  
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(11) Handikaplı Bir Basketbol Müsabakasının İlk Yarısı Sonucu: İştirakçiden, birinci yarı 
skoruna handikap uyguladıktan sonra bir basketbol müsabakasının ilk yarısının sonucunu tahmin 
etmesi istenir.  

a) Risk Yönetimi ilk yarı sonucuna ilişkin olarak iki takımdan biri için handikapı, 
mümkün olan herhangi bir yoldan ilan edebilir. Bu durumlarda, bir takımın galibiyeti, kendisi 
veya rakip takım için verilen handikapın geçilmesiyle sağlanır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. 
Risk Yönetimi, handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak 
kabul etmek için dikkate alınan handikap Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda 
geçerli olan handikaptır.  

(12) Bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) atılan toplam sayının herhangi bir 
belirtilen limitin "Altında - Üstünde" veya belirtilen bir aralık dahilinde olması, bir basketbol 
müsabakasında (veya bir kısmında) bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayının 
herhangi bir belirtilen limitin "Altında - Üstünde" veya belirtilen bir aralık dahilinde olması, bir 
basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) bir basketbol takımı tarafından atılan toplam 
sayının herhangi bir belirtilen limitin "Altında - Üstünde" veya belirtilen bir aralık dahilinde 
olması: İştirakçiden, bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) her iki takımca atılan 
toplam sayıyı, bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) bir basketbol oyuncusu 
tarafından atılan toplam sayıyı veya bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) bir 
basketbol takımı (ev sahibi veya deplasman) tarafından atılan toplam sayının herhangi bir 
belirtilen limitin "Altında - Üstünde" veya belirtilen bir aralık dahilinde olup olmadığını tahmin 
etmesi istenir.  

a) Dördüncü çeyrek veya ikinci yarıdaki herhangi bir bahsin değerlendirilmesinde uzatma 
devresi göz önüne alınmaz.  

(13) Belirtilen herhangi bir aralık dahilinde olup olmadığı (Evet / Hayır), bir basketbol 
müsabakasında (veya bir kısmında) atılan toplam sayıyı, bir basketbol müsabakasında (veya bir 
kısmında) bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı veya bir basketbol müsabakasında 
(veya bir kısmında) bir basketbol takımı (ev sahibi veya deplasman) tarafından atılan toplam sayı: 
İştirakçiden, bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) her iki takımca atılan toplam 
sayının, bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) bir basketbol oyuncusu tarafından atılan 
toplam sayının veya bir basketbol müsabakasında (veya bir kısmında) herhangi bir takım 
tarafından atılan toplam sayının programda belirtilmiş olan aralık dahilinde olup olmadığını 
tahmin etmesi istenir.  

a) Dördüncü çeyrek veya ikinci yarıdaki herhangi bir bahsin değerlendirilmesinde uzatma 
devresi göz önüne alınmaz.  

(14) Bir Basketbol Müsabakasında Head to Head (Başa Baş): İştirakçiden, bir basketbol 
müsabakasında, herhangi iki basketbol oyuncusundan hangisinin diğerine göre daha fazla sayı 
atacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Herhangi bir nedenle maçta yer almayan bir basketbol oyuncusuna oynanan bahisler 
için, her iki oyuncuya bir (1.00) oranı verilir.  

b) Her iki basketbol oyuncusunun aynı miktarda sayı atması durumunda, her iki basketbol 
oyuncusuna da bir (1.00) oranı verilir. 

(15) Handikaplı Maç Sonucu: İştirakçiden, müsabakanın nihai skoruna handikap 
uyguladıktan sonra basketbol müsabakasının kazanan takımını tahmin etmesi istenir.  

a) Bu durumlarda, bir takımın galibiyeti, kendisi veya rakip takım için verilen handikapın 
geçilmesiyle sağlanır. Risk Yönetimi iki takımdan biri için handikapı, mümkün olan herhangi bir 
yoldan ilan edebilir. Handikap bir ondalık sayı olabilir. Risk Yönetimi, handikapı istediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikap, 
Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır.  
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(16) Bir Basketbol Müsabakasında Handikapsız İlk Yarı / Maç Sonucu: İştirakçiden, ilk 
yarının sonucu ile birlikte bir basketbol müsabakasının dördüncü çeyreğinin sonundaki sonucu 
tahmin etmesi istenir.  

a) Uzatma devresi bu oyunun değerlendirilmesinde göz önüne alınmayacaktır.  
(17) Handikapsız Periyot / Çeyrek / Yarı Sonucu (3 sonuçlu): İştirakçiden, bir basketbol 

müsabakasının ilk periyodu / çeyreği / yarısının sonucunu tahmin etmesi istenir.  
a) Dördüncü çeyrekteki veya ikinci yarıdaki herhangi bir bahsin değerlendirilmesinde 

uzatma devresi göz önüne alınmaz. 
(18) Periyot / Çeyrek / Yarı (2 sonuçlu Handikaplı Kazanan): İştirakçiden, handikap 

uyguladıktan sonra, bir basketbol müsabakasının herhangi bir periyodu / çeyreği / yarısının 
kazananını tahmin etmesi istenir.  

a) Risk Yönetimi her türlü yol ve kanalı kullanarak, herhangi bir periyodun / çeyreğin / 
yarının sonucuna ilişkin olarak iki takımdan birine karşı handikap ilan eder. Bu durumlarda, bir 
takımın galibiyeti, kendisi veya rakip takım için verilen handikapın geçilmesiyle sağlanır. Risk 
Yönetimi, handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul 
etmek için dikkate alınan handikap Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli 
olan handikaptır.  

b) Dördüncü çeyrekteki veya ikinci yarıdaki herhangi bir bahsin değerlendirilmesinde 
uzatma devresi göz önüne alınmaz.  

(19) Sayı Farkı: İştirakçiden sayı farkını tahmin etmesi istenir.  
(20) Uzatma Devresi Var / Yok: İştirakçiden normal sürenin bitiminde herhangi bir 

uzatma devresi olup olmayacağını tahmin etmesi istenir.  
(21) Maç Sonucu ve Altı / Üstü: İştirakçilerden, her iki takımca alınan toplam skorun 

belirlenen bir limitinin “Altında” veya “Üstünde” ile birlikte nihai kazanan takımı (ev sahibi veya 
deplasman) tahmin etmeleri istenir.  

(22) En Yüksek Skorlu Çeyrek / Yarı: İştirakçiden, hangi çeyrek veya yarıda en fazla 
sayının atılacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Eğer bir eşitlik seçeneği varsa, bu eşit olanı temsil eder.  
b) Dördüncü çeyrekteki veya ikinci yarıdaki herhangi bir bahsin değerlendirilmesinde 

uzatma devresi göz önüne alınmaz.  
c) Eğer eşitlik seçeneği yoksa ve her iki yarı veya iki (veya daha fazla) çeyrekte aynı 

miktarda sayı varsa, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
ç) Tüm ilgili periyotlar / yarılar tamamlanmalıdır, aksi takdirde bahisler geçersiz 

olacaktır.  
(23) Bir Basketbol Turnuvasının veya Bir Bölümünün Kazananı, Bir Basketbol 

Turnuvasında Yarı Finallerin Kazananları, Bir Grup Aşamasının Kazananı, Bir Basketbol 
Turnuvasının Eleme Turunun Kazananı: İştirakçiden, bir basketbol turnuvasında (veya bir 
bölümünde, ör. bölüm, konferans vs.) hangi takımın birinci olacağını veya bir basketbol 
turnuvasında hangi takımların yarı final maçlarını kazanacağını veya bir basketbol turnuvasında 
hangi takımın belli bir eleme grubunda grup kazananı olacağını veya bir eleme play - off turunu 
geçeceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Bir turnuvanın kazananı veya herhangi bir yarı final müsabakasının kazananı veya 
turnuvanın herhangi bir özel turunun kazananı, turnuvayı organize eden idari organ tarafından 
belirlenen turnuva kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, kazananı belirleme (kazanılan 
puanların derecelendirilmesi, final müsabakaları (zamanında yapılacak olanlar dahil), bir üst 
seviyeye yükselmek için play - off müsabakaları veya kura çekme) tarzından bağımsızdır.  



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 31 Ağustos 2019 – Sayı : 30874 

 

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlangıcından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya diğer şekilde çekilen bir takıma yapılan bahisler kaybedecektir.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır. 

ç) Herhangi bir nedenle bir turnuvanın iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(24) Bir Basketbol Turnuvasının Finalinde Yarışan Takımlar: İştirakçiden bir basketbol 
turnuvasındaki final müsabakasında oynayacak olan takımları tahmin etmesi istenir.  

a) Finallerde yer alma yeterliliğine sahip takım çifti, idare organı tarafından tespit edilen 
turnuva kuralları ile uyumlu olarak belirlenir ve belirtilir. Bu, tüm uzatma devrelerini içerecektir 
ve bu takımların final müsabakasına çıkıp çıkmamasından bağımsızdır.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlamasından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya çekilen bir takım üzerine oynanan bahisler kaybedecektir.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır. 

ç) Bir turnuvanın herhangi bir nedene bağlı olarak iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(25) Bir Basketbol Turnuvasının En Skorer Oyuncusu: İştirakçiden, bir basketbol 
turnuvasında hangi basketbol oyuncusunun en fazla skor yapacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Aksi programda belirtilmedikçe, belirli bir turnuvadaki sayı kralı, turnuvayı düzenleyen 
idari organ tarafından öngörülen ve belirlenen kurallara uygun şekilde belirlenir.  

b) Bir turnuvanın sayı kralı belirlenirken, olası uzatma devresi / devreleri içinde atılan 
sayılar değerlendirmeye dahil edilir.  

c) Turnuvaya katılmak üzere oyuncular listesine dahil edilmiş olmasına rağmen herhangi 
bir nedenle turnuvada yer almayan bir basketbol oyuncusu için yapılan bahisler kaybedecektir.  

ç) Takımı turnuvadan diskalifiye olmuş olan basketbol oyuncuları üzerine oynanan 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  

d) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, sayı kralı üzerine yapılan tüm bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır.  

e) Aynı sayıda skor üreten ve turnuvanın en skoreri olarak değerlendirilen iki veya daha 
fazla oyuncunun bulunması durumunda, berabere biten yarış kuralları uygulanacaktır. Bu kuralı 
uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar bir (1.00)’den az olamaz. Kazanan oranların bir 
(1.00)’den az olması durumunda oran bir (1.00) olarak kabul edilir. 

(26) Bir Turnuvanın veya Ligin (veya herhangi bir bölümünün) En Değerli Oyuncusu 
(M.V.P veya M.O.M): İştirakçiden bir turnuva veya ligin (veya bir bölümünün) en değerli 
oyuncusunu tahmin etmesi istenir.  

a) Risk Yönetimi tarafından ilan edilen sonuçlar turnuva veya ligin yönetim organı veya 
resmi organizatörünün resmi sonuçları ve kuralları ile uyumludur.  

b) Turnuva veya ligden (veya ilgili kısmından) diskalifiye edilen veya çekilen oyunculara 
yapılan bahisler kaybeden bahislerdir.  

c) Turnuvaya katılacak oyuncu listesine dahil edilmiş olmasına rağmen bir turnuva veya 
ligde (veya bunun ilgili kısmında) herhangi bir nedenle yer almayan bir oyuncu için bahisler 
kaybedecektir.  

ç) Turnuvada yer alacak oyuncular listesine dahil edilmemiş olan herhangi bir oyuncu için 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

d) Birden fazla oyuncuya ödül verilmesi durumunda, berabere biten yarış kuralları geçerli 
olacaktır.  
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(27) Hava Atışını Kazanan: İştirakçiden hava atışından sonra hangi takımın ilk olarak topa 
sahip olacağını tahmin etmesi istenir.  

Formula 1’e İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 18 – (1) Tüm yarış bahisleri, podyum sunumu zamanında spor organizasyonu 
organının resmi sınıflandırması üzerinden yapılır. Daha sonraki diskalifiyeler ve değiştirilen 
sonuçlar dikkate alınmaz. 

(2) Sürücüler ve takımların şampiyonluk dereceleri Uluslararası Otomobil Federasyonu 
(FIA) tarafından belirtilen kurallara göre belirlenir.  

(3) Yarışa pit çizgisinden başlayan araçlar istisna olmak üzere, ısınma turuna başlamayan 
araçlar başlayıcı olarak kabul edilmeyecektir ve onlara yapılan bahisler tüm oyunlarda geçersiz 
olup oranlar bir (1.00) olacaktır.  

(4) Yarış ve Grup Bahsi: İki sürücü veya takımlar bahis amacıyla eşleştirilerek / bir gruba 
konularak ve hangisinin FIA tarafından belirtildiği şekilde ve resmi kuralları ile uyumlu olarak 
sürücüler / takımlar şampiyonluğunda daha yüksek bir pozisyonda bitirecekleri bahse sunulur. 
Bahislerin geçerli olması için en az 16 yarış gerçekleşmelidir.  

(5) En Çok Yarış Kazananlar / Sıralama Pozisyonları / En Hızlı Turlar / Podyum 
Sıralaması: Oyunlar, bütün sezon üzerindeki sonuçlara dayalı olarak belirlenir. Tespit amaçlarına 
yönelik olarak FIA sayımından gelen resmi sonuçlar geçerli olacaktır (sezonun son yarışı için 
podyum sunumu zamanında FIA tarafından getirilen sonuç değişiklikleri dahil). Birden fazla 
kazanan olması durumunda berabere biten yarış kuralı geçerlidir. 

(6) Sıralama (Eleme) Oyunları: FIA tarafından kaydedilen zamanlar resmi değerlendirme 
için kullanılır. En iyi sıralamayı elde eden ve 3. seansı kazanan araçlar için, sadece 3. seansta elde 
edilen dereceler hesaba katılır. Eğer herhangi bir nedene bağlı olarak üçüncü seansın 
gerçekleşmemesi durumunda, FIA tarafından açıklanan resmi sıralamalar üzerinden 
değerlendirilecektir.  

a) Grid sıralama cezaları / daha sonraki diskalifiyeler, değerlendirme için geçerli değildir. 
Fakat sıralama süresi cezaları (FIA tarafından belirtildiği şekilde) uygulanacaktır. Bahsin geçerli 
olabilmesi için sürücüler, sıralamanın ilk turuna başlamalıdır. 1 ve 2'inci sıralama turundaki en 
hızlı seans belirlenirken, bahislerin geçerli olması için sürücülerin sıralamanın belirtilen turuna 
başlamalıdır.  

(7) Üçüncü Sıralama Turuna Ulaşmak: FIA tarafından kaydedildiği şekilde resmi eleme 
zamanları tespit için kullanılacaktır. Bahsin geçerli olabilmesi için sürücüler birinci sıralama 
turuna başlamalıdır.  

(8) Puanla Bitirme / Podyum Bitirmesi: Sonuç değerlendirmesi ödül töreni zamanındadır. 
Daha sonraki diskalifiye ve / veya itirazlar bahis sonucunu etkilemez.  

(9) En Yüksek Bitirme Pozisyonu: Eğer her iki sürücü yarışı tamamlamayı başaramaz ise, 
bu durumda en çok turu tamamlayan sürücü kazanan olarak kabul edilecektir.  

a) Eğer her iki sürücü aynı turda çekilirse, bu durumda bahisler ödül töreni zamanındaki 
resmi sınıflandırma üzerinden tespit edilecektir.  

(10) Yarıştan Çekilen İlk Sürücü (Isınma turu dahil): Sürücü 1'inci ısınma turuna 
başlamalıdır. Bahis tespiti bir aracın kaçıncı turda çekildiğine göre değerlendirilir. Aynı turda 
birden fazla aracın çekilmesi durumunda, berabere biten yarış kuralı geçerlidir.  

(11) En Hızlı Tur: Yarış için ödül töreni zamanındaki resmi FIA sonucu kullanılacaktır.  
(12) Takım Head to Head (Başa Baş): Tespit, belirtilen bir yarışın sonunda en fazla puanı 

toplayan takıma dayalı olacaktır.  
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(13) Yarışta En Yüksek Skoru Alan Takım: Sonuç, bir takımın içindeki her iki sürücünün 
aldığı puanın toplamı ile tespit edilecektir. Eşitlik olması durumunda; berabere biten yarış kuralı 
geçerlidir.  

(14) Sıralama (Qualifying): İki sürücünün aynı zamanı belirlemesi durumunda FIA 
sınıflandırmaları geçerli olacaktır ve ilk olarak süreyi belirleyen sürücü kazanan sayılacaktır.  

(15) İptal Edilen / Ertelenen Yarışlar: Bahis amaçlarına yönelik olarak, iki veya daha fazla 
turun tamamlanması durumunda resmi sonuçlara göre değerlendirme yapılır.  

a) Eğer iki turdan daha az tur tamamlanmışsa zaman diliminde, halihazırda sonucu “tespit 
edilmiş” olan bahislerin dışında kalan bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. “Tespit 
edilme" ifadesi, yarışa geri dönülmesi ve yarışın bitirilmesi durumunda bile bu özel bahsin 
sonucunun değiştirilmesinin (sonuçlanmış bahisler) mümkün olmaması anlamına gelmektedir. 
Örneğin, Güvenlik Aracı yarışlarında, eğer güvenlik aracı halihazırda gözükmüş ise, bu durumda 
"Evet" ve "Hayır" üzerine olan tüm bahisler "Evet" kazanır şeklinde tespit edilecektir. Zira sonuç 
değişmeyecektir. Eğer güvenlik aracı zamanında gözükmemiş ise, bu durumda tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

b) Bir yarış, FIA ilanlarına dayalı olarak iptal edilmiş sayılacaktır.  
c) Bir yarışın ertelenmesi veya yarış ortasında kesintiye uğraması durumunda, mevcut 

yarış bir sonraki gün gece yarısından (yerel saatle) önce tamamlanırsa (1 takvim günü içerisinde), 
tüm bahisler geçerlidir.  

ç) Bir yarışın ertelenmesi veya yarış ortasında kesintiye uğraması durumunda, mevcut 
yarış bir sonraki gün gece yarısından (yerel saatle) önce tamamlanmazsa (1 takvim günü 
içerisinde), bu durumda tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

d) Eğer bir yarışta, resmi başlangıcın geçersiz olmasına neden olacak “Kırmızı Bayrak” 
kaldırılırsa, bu durum bahislerin iptaline neden olmaz. Bahisler, yeniden başlayan ve resmi olarak 
tamamlanan mevcut yarış için geçerli olacaktır (halihazırda belirlenmiş ve tespit edilmiş oyunlar 
hariç olmak üzere).  

(16) GP Yarış Kazananı, Podyum, En İyi 6 ve Puanlar: İştirakçiden şunları tahmin etmesi 
istenir: yarışı kazanan, podyumda bitiren, en iyi 6'da bitiren ve yarışta puan kazanan.  

(17) Bir markanın Her İki Sürücüsünün Podyumda Bitirmesi: İştirakçiden, belirtilen 
takımdan her iki sürücünün podyumda bitirip bitirmeyeceğini tahmin etmesi istenir.  

(18) Bir Markanın Her İki Sürücüsünün Puanla Bitirmesi: İştirakçiden, belirtilen takımdan 
her iki sürücünün de puanla bitirip bitirmeyeceğini tahmin etmesi istenir.  

(19) Head to Head (Başa Baş) Yarış: İştirakçiden yarışta belli bir rakibi hangi yarışçının 
geçeceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Belirtilen iki sürücü arasında head to head (başa baş) olacaktır. Bahisler, en yüksek 
yarış yerleştirmesine ulaşan sürücü üzerinden tespit edilecektir.  

b) Eğer her iki sürücü yarışı tamamlayamaz ise, en çok turu tamamlayan sürücü kazanan 
sayılacaktır.  

c) Eğer her iki sürücü aynı turda çekilirse, sürücülerden her ikisi başlamaz ise veya 
sürücüler diskalifiye olursa, her iki sürücü üzerinde bahisler geçersiz olacaktır.  

ç) Eğer yarıştan sonra herhangi bir diskalifiye olursa, bu durum değerlendirmede dikkate 
alınmayacaktır.  

(20) Yarış Hat - Trick'i (3’lü kazanan): İştirakçiden, belirtilen bir sürücünün başlangıç 
(Pole) pozisyonundan başlayarak yarışın en hızlı turunu tamamlayarak, yarışı kazandığı durumu 
tahmin etmesi istenir (her üçü de geçerli olmalıdır).  

(21) Kazanan Takım: İştirakçiden, kazanan sürücünün hangi takımdan olduğunu tahmin 
etmesi istenir.  
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a) Bahisler, yarışı kazanan sürücünün takımı üzerinden belirlenir.  
(22) 1 ve 2'inciyi Tahmin Bahsi (Sıralı): İştirakçiden, belli sırada yarışı kimin birinci ve 

ikinci bitireceğini tahmin etmesi istenir.  
a) Sürücü, sınıflandırılan yarış sonuçlarında ilk iki pozisyonda bitirmelidir. Diğer 

herhangi bir pozisyon geçerli değildir.  
(23) 1 ve 2'inci Yer Bahsi (Sırasız): İştirakçiden, sıradan bağımsız olarak yarışta kimin 

birinci ve ikinci olarak bitireceğini tahmin etmesi istenir.  
a) Sürücü, sınıflandırılan yarış sonuçlarında ilk iki pozisyonda bitirmelidir, diğer herhangi 

bir pozisyon geçerli değildir.  
(24) Yarışın En Hızlı Turu: İştirakçiden, hangi sürücünün yarışın en hızlı turunu atacağını 

tahmin etmesi istenir.  
a) Bu oyun, yarışın en hızlı turunu atan sürücü üzerinden tespit edilecektir.  
b) Yarışı kazanan lideri takiben, son turda en hızlı turlarını atan sürücüler de en hızlı turla 

bu oyunda kazanma yeterliliğine sahip olacaktır.  
(25) Yarıştan Çekilecek İlk Sürücü: İştirakçiden, yarıştan çekilecek ilk sürücünün kim 

olduğunu tahmin etmesi istenir.  
a) Bahisler, yarıştan çekilecek ilk sürücü üzerine oynanır.  
b) Aynı turda birden fazla aracın çekilmesi durumunda, berabere biten yarış kuralları 

uygulanmaktadır.  
c) Yarışın başlangıcını göstermek için ışıklar söndüğünde, sadece çizgide sıralanan araçlar 

ve pit çizgisinden başlayan araçlar yarışacak araçlar olarak kabul edilecektir ve "İlk Çekilecek 
Sürücü" olarak değerlendirilebilecektir. Isınma turunu tamamlayamayan veya başlama çizgisine 
ulaşamayan araçlar üzerindeki bahisler geçersiz olacaktır.  

(26) Güvenlik Aracı: İştirakçiden, yarışta bir güvenlik aracının kullanılıp 
kullanılmayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bahisler, yarışta güvenlik aracının kullanılıp kullanılmadığına dayalı olarak tespit 
edilecektir. Eğer kontrollü yarış sinyali verilirse, güvenlik aracının piste girmesiyle birlikte 
“Güvenlik Aracı” kullanılmış sayılacaktır.  

b) Güvenlik aracına yatırılan bahisler ancak yarış sırasında herhangi bir noktada piste 
fiziksel bir güvenlik aracı girerse geçerli olacaktır. Sanal güvenlik aracının kullanılması 
sayılmayacaktır ve değerlendirilmeye alınmaz.  

c) Yarışın güvenlik aracı ile başlaması durumunda, bu oyundaki bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır. 

(27) En Hızlı Sıralamalar: İştirakçiden hangi sürücünün son sıralamada en hızlı zamana 
ulaşacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Son sıralama turunda en hızlı resmi sıralama zamanını yapan sürücü, uygulanan seviye 
indirme veya cezaya bakılmaksızın kazanan olarak değerlendirilecektir.  

b) Eğer süreler aynı olarak kaydedilirse resmi FIA sıralamaları geçerli olacaktır.  
c) 1. ve 2. çeyrekte belirlenen süreler, planlanan sıralama takviminde bir değişiklik 

olmadığı sürece değerlendirmeye alınmayacaktır.  
ç) Sıralamanın herhangi bir kısmının gerçekleşmemesi durumunda, çizgi sırasını belirten 

son zamanlı turda belirlenen zamanlar tespit için hesaba katılacaktır.  
(28) Head to Head (Başa Baş) Sıralama: İştirakçiden, son sıralamada sıralama 

performanslarında iki sürücü arasından hangisinin en hızlı sıralama süresini yapacağını tahmin 
etmesi istenir.  

a) Kazanan, belirlenen iki sürücü arasından, son sıralama turunda en hızlı sıralama 
süresini elde eden sürücü olacaktır.  
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b) Eğer her iki sürücü de sıralama turuna başlayamaz ise, bu durumda head to head (başa 
baş)’deki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

c) Daha sonraki çizgi cezaları veya diskalifiyeler bahis amaçları için göz ardı edilecektir.  
(29) 3. Sıralama Turunda Yer Alma: İştirakçiden, 3. sıralama turunda yer alacak sürücüyü 

tahmin etmesi istenir.  
a) Bir sürücü, 3. sıralama turunda yarışmak için hak kazandıysa, ancak herhangi bir 

nedenle 3. sıralama turunda yarışmasa dahi kazanan olarak değerlendirilecektir.  
b) Eğer zamanlar aynı ise resmi FIA sonuçları geçerlidir.  
c) Normal sıralama turu programında bir değişiklik olması durumunda (1. sıralama turu, 

2. sıralama turu, onun arkasından 3. sıralama turu), bu oyundaki tüm bahisler geçersiz olup oran 
bir (1.00) olacaktır. 

ç) Eğer herhangi bir sürücü 1. sıralama turu sırasında pitten ayrılamaz ise, o sürücü 
üzerindeki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(30) Yarış Grubu Bahisleri: İştirakçiden, bir seçilen gruptan hangi sürücünün yarış 
sınıflandırmasında daha yüksek pozisyonda bitireceğini tahmin etmesi istenir.  

a) Eğer seçilen gruptaki tüm sürücüler yarışı tamamlayamaz ise, bu durumda en fazla turu 
tamamlayan sürücü kazanan olarak değerlendirilecektir.  

b) Eğer bir sürücü başlamaz ise veya bir sürücü podyum töreninden önce diskalifiye 
olursa, o gruptaki tüm sürücüler üzerindeki bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

c) Eğer podyum töreninden sonra herhangi bir diskalifiye olursa, bunlar değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

ç) Eğer aynı turda iki veya daha fazla sürücü çekilirse, bu durumda berabere biten yarış 
kuralı uygulanacaktır. Sürücüler, sadece bahis amaçlarına yönelik olarak birlikte gruplandırılır.  

(31) Şampiyonluk Bahsi: İştirakçilerden, hangi sürücü veya markanın ilgili şampiyonluk 
unvanını kazanacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Şampiyonluğa başlamayan veya başladıktan sonra şampiyonluktan diskalifiye olan 
sürücülere ilişkin tüm bahisler kaybeden bahis olarak değerlendirilecektir.  

b) Bahisler, sezonun son yarışını takiben podyum sunumundaki resmi şampiyonluk 
sonucuna değerlendirilecektir.  

c) Şampiyonlukta eşitliğin olması durumunda, bahisler en çok yarış kazanana, arkasından 
da FIA kurallarına göre en çok ikinci bitirene göre tespit edilecektir.  

(32) Grup Bahsi: İştirakçiden, seçilen bir gruptan hangi sürücünün sezon boyunca en fazla 
şampiyonluk puanı alacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Kazanan aynı zamanda sezonun son yarışının podyum töreni zamanında en fazla Dünya 
Şampiyonluğu puanını alan sürücü olarak kabul edilecektir.  

b) Şampiyonaya başlamayan veya başladıktan sonra şampiyonluktan diskalifiye olan 
sürücülere yapılan bahisler kaybeden bahis olacaktır, ancak iki veya daha fazla sürücü aynı grupta 
ise durum farklıdır ve bu durumda o grubun tüm sürücülerine yapılan bahisler geçersiz olup 
oranlar bir (1.00) olacaktır.  

Ralliye (WRC) İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 19 – (1) Tüm yarış bahisleri, resmi yarış organizatörleri tarafından tespit edilen 
resmi sınıflandırma üzerinden değerlendirilir. Daha sonraki diskalifiyeler ve değiştirilen sonuçlar 
dikkate alınmaz.  

a) Bir yarışın ertelenmesi veya yarış ortasında kesintiye uğraması ve bir sonraki gün yerel 
saatle gece yarısından önce (1 takvim günü) tamamlanması durumunda, tüm bahisler geçerlidir.  
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b) Eğer bir yarış iptal edilir veya ertelenir ve bir sonraki gün yerel saatle gece yarısından 
önce (1 takvim günü) yarış gerçekleşmez ise, bu durumda tüm bahisler geçersiz olup oran bir 
(1.00) olacaktır. 

(2) Ralli Kazananı: İştirakçiden, belli bir ralli yarışının kazananını tahmin etmesi istenir.  
(3) Şampiyonluk Bahsi: İştirakçilerden, hangi sürücü veya takımın ilgili şampiyonluk 

unvanını kazanacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Şampiyonaya başlamayan veya başladıktan sonra şampiyonluktan diskalifiye edilen 

sürücülere yapılan bahisler kaybeden bahis olarak değerlendirilecektir.  
b) Bahisler, sezonun son yarışını takiben podyum sunumundaki resmi şampiyonluk 

sonucuna göre tespit edilecektir.  
c) Şampiyonluk için bir eşitlik olması durumunda, bahisler ilgili organizatör kurallarına 

göre tespit edilecektir.  
Moto GP / World Superbikes / British Superbikes / AMA Supercross / Motocross / 

Speedway’e İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 20 – (1) Şampiyona (Sezon) Bahisleri: Uzun vadeli bahisler için, şampiyonluk 
oyunları, şampiyonluğa başlamayan veya başladıktan sonra şampiyonluktan diskalifiye olan 
sürücülere yapılan bahisler kaybeden bahis olarak değerlendirilecektir.  

a) Tüm bahisler, şampiyonluğun organizatörü tarafından tanımlandığı şekilde sezonun son 
yarışının podyum töreni zamanında resmi sınıflandırma üzerinden değerlendirilecektir ve daha 
sonraki seviye indirimleri veya diskalifiyeler ve değiştirilen sonuçlardan etkilenmeyecektir.  

(2) Yarış Bahsi: Isınma turunun başlangıcı yarışın başlangıcı olarak değerlendirilecektir. 
Isınma turuna başlamayan sürücüler üzerindeki bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Pit 
şeridinden başlayan sürücüler üzerine oynanan bahisler geçerlidir.  

(3) Podyum töreninde şampiyonanın organizatörü tarafından yapılan resmi sınıflandırma, 
yarış bahislerini belirlemek için kullanılacaktır. Daha sonraki diskalifiye ve / veya itirazlar bahis 
sonucunu etkilemez.  

(4) Bir yarışın ertelenmesi veya yarış ortasında kesintiye uğraması ancak bir sonraki gün 
yerel saatle gece yarısından önce (1 takvim günü) tamamlanması durumunda, tüm bahisler 
geçerlidir.  

a) Eğer bir yarış yarışın ortasında iptal edilirse veya ertelenirse ve bu yarış daha önceden 
ertelenmiş bir yarış değilse, bir sonraki günün yerel saati ile gece yarısından önce tamamlanırsa, 
bu durumda tüm bahisler geçerlidir.  

b) Eğer bir yarış iptal edilir veya ertelenir ve bir sonraki gün yerel saatle gece yarısından 
önce (1 takvim günü) tamamlanmaz ise, bu durumda tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır.  

c) Eğer bir yarışta, resmi başlangıcın geçersiz olmasına neden olacak “Kırmızı Bayrak” 
kaldırılırsa, bu durum bahislerin iptaline neden olmaz. Bahisler, yeniden başlayan ve resmi olarak 
tamamlanan mevcut yarış için geçerli olacaktır (halihazırda belirlenmiş ve tespit edilmiş oyunlar 
hariç olmak üzere).  

ç) Eğer bir yarış kesintiye uğrarsa ve bir sonraki gün yerel saate göre gece yarısından önce 
bitirilmez ise bu durumda eğer 5'ten fazla tur tamamlanmış ise bahisler geçerli olacaktır, ancak 
5'ten az tur tamamlanmış ise tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(5) Ana Isınma Kazananları (AMA Supercross): Bir ısınma yarışının başlayıcıları, ana 
ısınmaya ilerleyip ilerlemediklerinden bağımsız olarak ana ısınma yarışının koşucuları olarak 
kabul edilecek olup bahisler geçerlidir.  

(6) Pole Pozisyonu: Kazanan, resmi olarak yarışa pole pozisyonundan başlayan sürücü 
olacaktır. Çizgi pozisyonlarında daha sonraki değişiklikler sayılmayacaktır.  
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(7) Head to Head (Başa Baş) Sıralama: Bahislerin geçerli olması için her iki sürücü 
sıralamada yer almalıdır ve onların en az birisi bir sıralama turunu tamamlamalıdır.  

a) Çizgi pozisyonu cezaları değerlendirilmez ancak, sıralama süresi cezaları 
(Organizasyon kurumu tarafından belirtildiği şekilde) değerlendirmeye alınır.  

(8) Head to Head (Başa Baş) Yarış: Bahislerin geçerli olması için her iki sürücünün 
başlaması gerekir. Eğer her iki sürücü yarışı tamamlamayı başaramaz ise, bu durumda daha çok 
turu tamamlayan sürücü kazanan olarak kabul edilecektir. Eğer her iki sürücü aynı sayıda turu 
tamamlamış ise bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

a) Bahisler, podyum sunumu zamanında resmi yarış organizatörünün sonuçlarına dayalı 
olarak belirlenecektir ve daha sonraki cezalar ve seviye düşürmeler hesaba katılmayacaktır.  

(9) Grup Bahsi: Kazanan, podyum sunumu zamanında en yüksek sıralamaya sahip olan 
sürücüdür. Eğer gruptaki hiçbir sürücü sınıflandırılamaz ise, bu durumda en çok turu tamamlayan 
sürücü kazanan sürücü olarak kabul edilecektir. Eğer aynı turda iki veya daha fazla sürücü 
çekilirse, bu durumda berabere bitirilen yarış kuralı uygulanacaktır. Sürücüler, sadece bahis 
amaçlarına yönelik olarak birlikte gruplandırılır.  

a) Bahisler, podyum sunumu zamanında resmi yarış organizatörünün sonuçlarına dayalı 
olarak belirlenecektir ve daha sonraki cezalar ve seviye düşürmeler hesaba katılmayacaktır.  

(10) Isle of Man TT (Superbikes): Tüm Isle of Man TT bahisleri, ilgili yarış için podyum 
sunumu zamanında resmi “Isle of Man TT” sınıflandırması üzerinden tespit edilecek olup daha 
sonraki diskalifiyeler göz önüne alınmayacaktır.  

(11) Bireysel Toplantı Bahsi: İptal edilen bir oyunda, oyunun kalanının sürdürülmesi 
sonucu etkilemedikçe, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  

(12) Bireysel Isınma Kazananı: Tüm dört yarışan sürücü, belirtilen ısınmaya başlamalıdır 
aksi takdirde bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(13) Yarış5Kazananı: İştirakçiden özelbir Moto GP/World Superbikes/British 
Superbikes/AMA Supercross/Motocross/Speedway yarışının kazananını tahmin etmesi istenir. 

(14) En Hızlı Sıralamalar: İştirakçiden, hangi sürücünün son sıralamada en hızlı zamana 
ulaşacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Son sıralama turunda en hızlı resmi sıralama zamanına ulaşan sürücü, seviye indirmeler 
veya cezaların uygulanmasına bakılmaksızın kazanan olarak kabul edilecektir.  

b) Eğer zamanlar aynı olarak kaydedilirse organizatörün resmi sınıflandırması geçerli 
olacaktır.  

c) Son kısım dışında sıralamanın diğer bölümlerinde belirlenen süreler, planlanan 
sıralama programında bir değişiklik olmadığı sürece tespit amacıyla hesaba katılmayacaktır.  

ç) Sıralamanın herhangi bir kısmının gerçekleşmemesi durumunda, çizgi sırasını belirten 
son zamanlı turda belirlenen zamanlar tespit için hesaba katılacaktır.  

(15) Head to Head (Başa Baş) Yarış: İştirakçiden, belirtilen iki sürücüden hangi 
sürücünün yarışta en yüksek pozisyonda bitireceğini tahmin etmesi istenir.  

(16) Head to Head (Başa Baş) Sıralama: İştirakçiden, ismi belirtilen iki sürücüden hangi 
sürücünün en hızlı sırlama süresini kaydedeceğini tahmin etmesi istenir.  

(17) Şampiyonluk Bahsi: İştirakçiden, hangi sürücü veya takımın ilgili şampiyonluk 
unvanını kazanacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Şampiyonaya başlamayan veya başladıktan sonra Şampiyonadan diskalifiye edilen 
sürücülere yatırılan bahisler kaybeden bahis olarak değerlendirilecektir.  

b) Bahisler, sezonun son yarışını takiben podyum sunumundaki resmi şampiyonluk 
sonucuna göre tespit edilecektir.  

c) Şampiyonluk için bir eşitlik olması durumunda, bahisler organizatör kurallarına göre 
tespit edilecektir.  
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Tenise İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 21 – (1) Her tie - break seti veya maç tie - break (Süper tie - break) seti 1 oyun 
olarak değerlendirilmektedir. Eğer bir maç eşitlik bozma (Tie - break) seti Bo3 (2 set alan 
kazanır) veya Bo5 (3 set alan kazanır) formatında belirleyici set olarak oynanırsa, bu 3'üncü veya 
5'inci set olarak değerlendirilecektir.  

(2) Bir Tenis Müsabakasının Kazananı: İştirakçiden tenis müsabakasının kazananını 
tahmin etmesi istenir.  

a) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, tüm bu durumda "Kazanan" bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

b) Oynanan set ve / veya oyun toplam sayısında ilk olarak belirlenene göre bir değişiklik 
olursa, bu durumda oyuncuların "Tenis müsabakasının kazananı" bahislerine bir (1.00) oranı 
verilecektir.  

(3) Set Bahsi: İştirakçiden bir tenis müsabakasının setler halinde kesin skorunu doğru bir 
şekilde tahmin etmesi istenir.  

a) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya eğer maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, eğer oynanan set ve / veya oyun toplam sayısında ilk olarak belirlenene göre 
bir değişiklik olursa, tüm bu durumlarda "Bir tenis müsabakasında set bahsi (doğru skor)” 
bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  

(4) Belli bir tenis oyuncusunun bir tenis müsabakasında bir seti kazanması veya belli bir 
tenis oyuncusunun bir tenis müsabakasında bir seti kazanamaması: İştirakçiden, özel bir tenis 
oyuncusunun (Oyuncu 1 ve Oyuncu 2) bir tenis müsabakasının belirli bir setini kazanıp 
kazanmayacağını doğru bir şekilde tahmin etmesi istenir.  

a) Oynanacak olan setlerin toplam sayısında, orijinal olarak belirlenene göre bir değişiklik 
var ise, bu durumda bahisçilerin "Bir tenis oyuncusunun bir seti kazanması" veya "Bir tenis 
oyuncusunun bir seti kazanamaması" bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

b) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya eğer maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, bu durumda tüm koşullarda "Bir tenis oyuncusu bir seti kazanacak" veya "Bir 
tenis oyuncusu bir seti kazanamayacak" bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır, ancak 
kesinti zamanında bir kazanan sonucun olması bundan hariçtir (değiştirilemeyecek bir sonuç veya 
nihai sonuç).  

(5) Bir Tenis Müsabakasının Handikaplı Kazananı: İştirakçiden setlerdeki nihai skora 
handikap değeri uygulandıktan sonra bir tenis müsabakasının kazananını tahmin etmesi istenir.  

a) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya eğer maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, eğer oynanan set ve / veya oyun toplam sayısında ilk olarak belirlenene göre 
bir değişiklik olursa, tüm bu durumlarda, kesinti anında bir kazanan sonuç olmadığı durumda "Bir 
tenis müsabakasının handikaplı kazananı" bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(6) Bir Tenis Müsabakasının Toplam Oyununun Altında / Üstünde: İştirakçiden bir tenis 
müsabakasında oynanan toplam oyunun sayısının belirlenmiş bir limitin “Altında” veya 
“Üstünde” olma durumunu tahmin etmesi istenir.  

a) Setlerin toplam sayısında ve / veya oynanan oyunlarda ilk tespit edilene kıyasla bir 
değişikliğin olması durumunda, "Toplam Oyun Altında / Üstünde" için bahisler geçersiz olur ve 
bir (1.00) oranı verilir.  
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b) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya eğer maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, tüm bu durumlarda, kesinti anında bir kazanan sonuç (değiştirilemeyecek bir 
sonuç veya çıktı) olmadığı sürece, "Bir tenis müsabakasının toplam oyunlarının Altında / 
Üstünde" için bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(7) Bir Tenis Müsabakasının Oyuncularının Aldığı Toplam Oyun Sayısı Altında / 
Üstünde: İştirakçiden, bir tenis müsabakasının oyuncularının aldığı toplam oyun sayısının, 
belirlenmiş bir değerin “Altında” mı “Üstünde” mi olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) Toplam set sayısında ve / veya oynanan oyun sayısında ilk olarak belirlenenden 
değişiklik olursa, bu durumda " oyuncularının aldığı toplam oyun sayısı Altında / Üstünde " 
bahislerine bir (1.00) oranı verilecektir.  

b) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamazsa, bu durumda, kesinti anında bir kazanan sonuç olmadığı sürece " oyuncularının 
aldığı toplam oyun sayısı Altında / Üstünde " bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(8) Bir Tenis Müsabakasının Setlerinin Toplam Sayısı: İştirakçiden bir tenis 
müsabakasının toplam set sayısını tahmin etmesi istenir.  

a) Oynanan setlerin toplam sayısında ilk olarak tespit edilene göre bir farklılık varsa, bu 
durumda "Toplam Set Sayısı" bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

b) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya eğer maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, kesinti anında bir kazanan sonuç olmadığı sürece, "Toplam Set Sayısı" 
bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(9) Bir Tenis Müsabakasının Belirli Bir Setinin Kazananı: İştirakçiden bir tenis 
müsabakasının belli bir setinin kazananını tahmin etmesi istenir.  

a) Oynanan toplam set sayısında ilk olarak tespit edilene göre bir değişiklik var ise, bu 
durumda "Belli Bir Setin Kazananı" bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

b) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya eğer maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, kesinti anında bir kazanan sonuç olmadığı sürece, "Bir Özel Setin Kazananı" 
bahisleri geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(10) Bir Tenis Müsabakasında Tie - break Seti: İştirakçiden, bir tenis müsabakasında tie - 
break setinin oynanıp oynanmayacağını tahmin etmesi istenir (“Evet” veya “Hayır” şeklinde).  

a) Bir maç iptal edilir veya ertelenirse ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanmaz ise veya maç kesintiye uğrar ve turnuvanın zaman çerçevesi dahilinde 
tamamlanamaz ise, kesinti anında bir kazanan sonuç olmadığı sürece, bahisler geçersiz olup oran 
bir (1.00) olacaktır. 

(11) Bir Tenis Turnuvasının Kazananı: İştirakçiden bir tenis turnuvasında hangi 
oyuncunun birinci olacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bir turnuvanın kazananı, turnuva organizatörü tarafından belirlenen turnuva kuralları 
ile uyumlu olarak tespit edilir.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlangıcından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya diğer şekilde çekilen bir oyuncuya yapılan bahisler 
kaybedecektir.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir oyuncuya oynanan bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır.  

ç) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 
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Hentbola İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 22 - (1) Maç Bahsi: Aksi belirtilmediği sürece, tüm bahisler, düzenleme 
süresinin sonundaki skora dayanacaktır ve oynanıyorsa uzatma süresi hariç tutulacaktır.  

a) Eğer maç kesintiye uğrar ve daha sonra baştan yeniden oynatılırsa, bahisler 
müsabakanın kesintiye uğradığı andaki skora göre değerlendirilir ve yeniden başlayan maç 
dikkate alınmaz.  

b) Programın yayınlanmasından sonra eğer bir maç iptal edilir veya ertelenir ve maç 
programda resmi olarak belirtilen tarihe göre (yerel saate dönüştürüldükten sonra) bir sonraki 
takvim günü içinde oynanmaz ise (oyunun oynandığı ülkenin yerel saatinde) veya hangi takımın 
ev sahibi takım olduğu ve hangi takımın deplasman takımı olduğu konusunda bir değişiklik 
yapılırsa ve rakiplerde herhangi bir değişiklik olursa bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

c) Eğer bir maç kesintiye uğrarsa ve maç programda resmi olarak belirtilmiş olan tarihten 
(yerel saate dönüştürdükten sonra) bir sonraki takvim günü (oyunun oynandığı ülkedeki yerel 
saatte) içinde kesinti anından müsabakanın normal bitiş zamanına kadar tekrar oynanmaz ise, bu 
durumda, sonucu kesinti zamanında belli olmuş olan bahisler hariç olmak, üzere tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. "Tespit edilme" ifadesi, maça geri dönülmesi ve 
müsabakanın bitirilmesi durumunda bile bu özel bahsin sonucunun değiştirilmesinin mümkün 
olmaması anlamına gelmektedir.  

ç) “Sonraki Oyun İçin Hak Kazanmak”, “Ödülü Yükseltmek” (Turnuva Kazananı) 
bahislerine yönelik ikramiyelerin belirlenmesi için; uzatma devresi / maç sonu atışları da 
değerlendirmeye alınır. 

d) Özel olarak bir “Mercy” kuralını kullanan herhangi bir müsabaka için, bir maçta bu tür 
bir kuralın devreye sokulması durumunda, kuralın uygulanma zamanında skor üzerindeki tüm 
bahisler geçerli olacaktır.  

(2) Yarı Bahsi: Belirlenmiş bir oyunun, önceden neticelenmiş sonucu olmadıkça, 
bahislerin geçerli olması için belirlenmiş olan yarının tamamlanması gerekir. Bu oyun, eğer 
oynanıyorsa uzatmayı içermemektedir.  

(3) En Çok Gol Atan Takım: 60 dakikada ve uzatmada atılan goller sayılır, ancak penaltı 
atışları sayılmaz. Eşitlik olması durumunda berabere biten yarış kuralı geçerlidir. 

(4) Head to Head (Başa Baş) Turnuva: Takımların aynı aşamada elenmesi ve tespit 
sağlamak için herhangi bir sıralamanın bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu durumda 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Sonucu tespit etmek için en yüksek resmi sıralama 
(turnuva yönetim organı tarafından verilen) kullanılacaktır.  

(5) Bahislerin Belirlenmesi: Resmi skor(lar)un sağlayıcısı veya ilgili yarışma veya 
fikstürün resmi web sitesi tarafından sağlanan istatistikler, bahisleri belirlemek için 
kullanılacaktır.  

(6) Maç Sonucu (3 ihtimalli sonuç): İştirakçiden bir hentbol müsabakasının nihai 
sonucunu tahmin etmesi istenir.  

(7) Çifte Şans: İştirakçiden aşağıdaki üç seçenekten birini tahmin etmesi istenir:  
- 1 veya 0: Sonuç; ev sahibi takımın galibiyeti veya beraberlik ise bu seçeneğe yönelik 
bahisler kazanır. 
- 0 veya 2: Sonuç; beraberlik veya deplasman takımının galibiyeti ise bu seçeneğe 
yönelik bahisler kazanır. 
- 1 veya 2: Sonuç; ev sahibi veya deplasman takımının galibiyeti ise, bu seçenekteki 
bahisler kazanır. 
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(8) Toplam Gol Altında / Üstünde: İştirakçiden her iki takım tarafından kaydedilen toplam 
gollerin belirlenmiş bir limitin “Altında” veya “Üstünde” olacağını tahmin etmesi istenir.  

(9) Tek / Çift Toplam Gol: İştirakçiden her iki takım tarafından kaydedilen toplam 
gollerin tek veya çift olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) 0 - 0'lık maç sonucu çift olarak kabul edilir.  
(10) Gol Farkıyla Kazanan (Handikaplı Final): İştirakçiden maç sonucuna handikap 

değeri uygulandıktan sonra bir hentbol müsabakasının kazananını tahmin etmesi istenir.  
a) Risk Yönetimi iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan 

eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan 
sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi, handikapı istediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikap 
Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır.  

(11) Müsabakanın Kazananı (2 ihtimalli sonuç): İştirakçiden bir hentbol müsabakasının 
nihai sonucunu tahmin etmesi istenir. Bahis sonuçlarının belirlenmesine yönelik olarak bu oyun 
üzerine yapılan bahisler muhtemel uzatma devresini içerir.  

(12) Sayı Farkı: İştirakçiden müsabakada oluşan sayı farkını tahmin etmesi istenir.  
(13) En Yüksek Skorlu Yarı: İştirakçiden hangi yarıda en yüksek golün atılacağını tahmin 

etmesi istenir. İkinci yarıdaki herhangi bir bahsin tespitinde uzatma devresi göz önüne alınmaz.  
(14) Bir Hentbol Turnuvasının Kazananı, Bir Hentbol Turnuvasında Yarı Finale Kalan 

Takımlar, Grup Aşamasından Çıkan Takım, Bir Hentbol Turnuvasının Bir Eleme Turunun Galibi: 
İştirakçiden belirli bir hentbol turnuvasında birinci olan takımı veya herhangi bir hentbol 
turnuvasında yarı final hakkı kazanan takımları veya belirli bir grup aşamasında grubu lider 
tamamlayan takımı veya bir hentbol turnuvasının bir eleme turunu geçen takımı tahmin etmesi 
istenir.  

a) Bir turnuvanın kazananı veya herhangi bir yarı final müsabakasının kazananı veya 
turnuvanın herhangi bir özel turunun kazananı, turnuva organizatörü tarafından belirlenen turnuva 
kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, kazananı belirleme (kazanılan puanların 
derecelendirilmesi, final müsabakaları (zamanında yapılacak olanlar dahil), bir üst seviyeye 
yükselmek için play - off müsabakaları veya kura çekme) tarzından bağımsızdır.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir nedenle turnuvanın başlangıcından sonra 
turnuvadan diskalifiye olan veya diğer şekilde çekilen bir takıma yapılan bahisler kaybedecektir.  

c) Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahislere bir (1.00) 
oranı verilecektir.  

ç) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(15) Bir Hentbol Turnuvasının En Skorer Oyuncusu: İştirakçiden, bir hentbol 
turnuvasında hangi hentbol oyuncusunun en fazla skor yapacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Aksi programda belirtilmedikçe, belirli bir turnuvadaki gol kralı, turnuva organizatörü 
tarafından öngörülen ve belirlenen kurallara uygun şekilde belirlenir.  

b) Bir turnuvanın gol kralı belirlenirken, olası uzatma devresi / devreleri içinde atılan 
goller değerlendirmeye dahil edilir.  

c) Turnuvaya katılmak üzere oyuncular listesine dahil edilmiş olmasına rağmen herhangi 
bir nedenle turnuvada yer almayan bir hentbol oyuncusu için yapılan bahisler kaybedecektir.  

ç) Takımı turnuvadan diskalifiye olmuş olan hentbol oyuncuları üzerine oynanan bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

d) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, gol kralı üzerine yapılan tüm bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır. 
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e) Aynı sayıda puan alan ve turnuvanın en skoreri olarak değerlendirilen iki veya daha 
fazla oyuncunun bulunması durumunda, berabere biten yarış kuralları uygulanacaktır. Bu kuralı 
uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar bir (1.00)’den az olamaz. Kazanan oranların bir 
(1.00)’den az olması durumunda oran bir (1.00) olarak kabul edilir. 

Voleybola İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 23 – (1) Aksi programda belirtilmedikçe, oynanacak setlerin toplam sayısında 
bir değişiklik olursa, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(2) Eğer herhangi bir set tamamlanamaz ise, söz konusu setteki bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır. 

(3) Hakemin puan kesintilerine hükmetmesi durumunda, tüm oyunlarda tespit amacıyla 
resmi sonuçlar kullanılacaktır.  

(4) Hangi takımın ilerleyeceği konusunda karar vermek için bir altın setin uygulandığı iki 
ayaklı beraberliklerin olduğu müsabakalar için (maçlarda beraberlik durumu), "Altın Set" 
sırasında alınan puanlar, o özel maç ile ilgili oyunların tespiti için hesaba katılmayacaktır, ancak 
turnuvada ilerleme ve turnuva toplamlarına yönelik bahisler hariçtir.  

(5) Yeterlilik, belirtilen müsabakanın bir sonraki oyununa ilerleyen ekip üzerinden 
belirlenir ve oynanıyorsa bir altın setin sonucunu içermektedir.  

(6) Eğer maç kesintiye uğrar ve daha sonra baştan yeniden oynatılırsa, bahisler kesilen 
kısma dayalı olarak göz önüne alınır ve yeniden başlayan maç dikkate alınmaz. 

(7) Programın yayınlanmasından sonra eğer bir maç iptal edilir veya ertelenir ve maç 
programda resmi olarak belirtilen tarihe göre (yerel saate dönüştürüldükten sonra) bir sonraki 
takvim günü içinde oynanmaz ise (oyunun oynandığı ülkenin yerel saatinde) veya hangi takımın 
ev sahibi takım olduğu ve hangi takımın deplasman takımı olduğu konusunda bir değişiklik 
yapılırsa ve rakiplerde herhangi bir değişiklik olursa, bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

a) Bir maç kesintiye uğrarsa ve maç programda resmi olarak belirtilmiş olan tarihten 
(yerel saate dönüştürdükten sonra) bir sonraki takvim günü (oyunun oynandığı ülkedeki yerel 
saatte) içinde kesinti anından müsabakanın normal bitiş zamanına kadar tekrar oynanmaz ise, bu 
durumda, sonucu kesinti zamanında belli olmuş olan bahisler hariç olmak, üzere tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. "Tespit edilme" ifadesi, maça geri dönülmesi ve 
müsabakanın bitirilmesi durumunda bile bu özel bahsin sonucunun değiştirilmesinin mümkün 
olmaması anlamına gelmektedir.  

(8) Tüm listelenen sporcuların maçta / etkinlikte / turnuvada bir aşamada yer alması 
koşulu ile, maçta / etkinlikte / turnuvada bir veya daha fazla sporcunun performansını içeren 
"Başa Baş" ve "Altında / Üstünde" bahisleri geçerli olarak değerlendirilecektir.  

(9) Bir Voleybol Müsabakasının Maç Sonucu (Müsabakanın Kazananı): İştirakçiden bir 
voleybol müsabakasının maç sonucunu tahmin etmesi istenir.  

(10) Bir voleybol müsabakasında (veya bir kısmında) alınan toplam sayının herhangi bir 
belirtilen limitin "Altında - Üstünde" veya belirtilen bir aralık dahilinde olması, herhangi bir 
voleybol müsabakasında (veya bir kısmında) herhangi bir voleybol takımı (ev sahibi veya 
deplasman) tarafından alınan toplam sayının herhangi bir belirtilen limitin "Altında - Üstünde" 
veya belirtilen bir aralık dahilinde olması: İştirakçiden, herhangi bir voleybol müsabakasında 
(veya bir kısmında) her iki takımca alınan toplam sayıyı veya herhangi bir voleybol 
müsabakasında (veya bir kısmında) herhangi bir voleybol takımı (ev sahibi veya deplasman) 
tarafından alınan toplam sayının herhangi bir belirtilen limitin "Altında - Üstünde" veya belirtilen 
bir aralık dahilinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  
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(11) Handikaplı Maç Sonucu (2 seçenekli set handikapları): İştirakçiden, müsabakanın 
sonucuna handikap uyguladıktan sonra voleybol müsabakasının kazanan takımını tahmin etmesi 
istenir.  

a) Risk Yönetimi iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan 
eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan 
sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikap 
Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır.  

(12) Maç Skoru (Set olarak): İştirakçiden bir voleybol müsabakasının skorunu setler 
halinde tahmin etmesi istenir.  

(13) Maç Toplamı Tek Sayı / Çift Sayı: İştirakçiden bir voleybol müsabakasına ait toplam 
sayının tek mi çift mi olduğunu tahmin etmesi istenir.  

(14) Handikaplı Maç Sonucu (2 seçenekli sayı handikapı): İştirakçiden, müsabakanın 
sonucuna handikap uyguladıktan sonra voleybol müsabakasının kazanan takımını tahmin etmesi 
istenir.  

a) Risk Yönetimi iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan 
eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan 
sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikap 
Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır.  

(15) İlk setin ve müsabakanın Kazananı: İştirakçiden aşağıda yer alan seçeneklerden birini 
tahmin etmesi istenir:  

- Ev sahibi takım birinci seti kazanacak ve maçı kazanacak, 
- Ev sahibi takım birinci seti kazanacak ve maçı kaybedecek, 
- Deplasman takım birinci seti kazanacak ve maçı kazanacak, 
- Deplasman takım birinci seti kazanacak ve maçı kaybedecek. 

(16) 1'inci Set Sayı Farkı: İştirakçiden birinci setin sayı farkını tahmin etmesi istenir.  
(17) Bir Voleybol Turnuvasının Kazananı, Bir Voleybol Turnuvasında Yarı Finale Kalan 

Takımlar, Grup Aşamasından Çıkan Takım, Bir Voleybol Turnuvasının Bir Eleme Turunun 
Galibi: İştirakçiden bir voleybol turnuvasında birinci olan takımı veya herhangi bir voleybol 
turnuvasında yarı final hakkı kazanan takımları veya belirli bir grup aşamasında grubu lider 
tamamlayan takımı veya bir voleybol turnuvasında eleme play - off turunu geçen takımı tahmin 
etmesi istenir.  

a) Bir turnuvanın kazananı veya herhangi bir yarı final müsabakasının kazananı veya 
turnuvanın herhangi bir özel turunun kazananı, turnuva organizatörü tarafından belirlenen turnuva 
kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, kazananı belirleme (Kazanılan puanların 
derecelendirilmesi, final müsabakaları (zamanında yapılacak olanlar dahil), bir üst seviyeye 
yükselmek için play - off müsabakaları veya kura çekme) tarzından bağımsızdır.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir sebeple turnuva başladıktan sonra diskalifiye 
edilen veya turnuvadan çekilen bir takım üzerine oynanan bahisler kaybetmiş sayılır.  

Herhangi bir nedenle turnuvada yer almayan bir takıma oynanan bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır.  

c) Bir turnuvanın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 
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Snookera İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 24 – (1) Turnuva Kazananı: İştirakçiden snooker turnuvasının kazananını 
tahmin etmesi istenir.  

a) Bahisler, belli bir turnuvada elemelere katılan ancak ana turnuvaya geçemeyen bir 
oyuncu üzerine yapılan bahisler hariç olmak üzere, turnuvada yer almayan oyunculara yapılan 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(2) Müsabakanın Galibi: İştirakçiden snooker müsabakanın kazananını tahmin etmesi 
istenir.  

a) Bir müsabakanın başlaması ancak tamamlanamaması durumunda, bir sonraki tura 
geçen veya kazanan oyuncu, kazanan olarak değerlendirilecektir.  

(3) 2 Seçenekli Handikaplı Maç Sonucu: İştirakçiden oyun sonucuna handikap sayısı 
eklendikten sonra bir snooker müsabakasının kazananını tahmin etmesi istenir.  

a) Eğer bir müsabakadaki zorunlu oyun sayısı tamamlanamaz ise, bahis amaçlarına 
yönelik olarak sunulanlara göre değiştirilir veya farklı olursa, sonuç tespit edilmemiş olduğu 
sürece bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Bir sonuç, maça geri dönülmesi ve 
müsabakanın normal bitirilmesi halinde sonuçların tersine çevrilmeyeceği durumlarda tespit 
edilmiş sayılır.  

b) Bir diskalifiye veya çekilme durumunda, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

(4) Toplam Oyunun (Frames) Altında / Üstünde Olması: İştirakçiden belirli bir snooker 
müsabakasında oynanacak toplam oyun (Frame) sayısının belirlenmiş bir limitin “Altında” mı 
“Üstünde” mi olacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Eğer bir müsabakadaki zorunlu oyun (Frame) sayısı tamamlanamaz ise, bahis 
amaçlarına yönelik olarak sunulanlara göre değiştirilir veya farklı olursa, sonuç tespit edilmemiş 
olduğu sürece bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Bir sonuç, müsabakaya geri 
dönülmesi ve müsabakanın normal bitirilmesi halinde sonuçların tersine çevrilmeyeceği 
durumlarda tespit edilmiş sayılır.  

b) Bir diskalifiye veya çekilme durumunda, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

Taekwondoya İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 25 – (1) Bahisler müsabakadan hemen sonra ilan edilen resmi sonuca göre 
karara bağlanır. Yanlış sonucun ilan ediliyor olması durumunda bahisler müsabakanın düzeltilmiş 
sonucuna göre karara bağlanır. Daha sonraki duyurular, tahkikatlar veya resmi sonuçtaki 
değişiklikler bahislerin sonucunun belirlenmesini etkilemez.  

(2) Bahis tutarları her bir sporcu için müsabakayı kazanmasına yönelik olarak yatırılır ve 
bir beraberlik durumunda tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(3) Sporculardan birisi başka bir sporcu ile değiştirilirse tüm bahisler geçersiz olup oran 
bir (1.00) olacaktır. 

(4) Bir sporcunun müsabakadan çekilmesi nedeniyle müsabaka tehir edilirse bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(5) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  
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(6) Müsabakanın Galibi (2 İhtimalli): İştirakçiden müsabakanın resmi kazananını tahmin 
etmesi istenir. 

a) Müsabakanın berabere bitmesi halinde tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

b) Bahislerin sonucu ringde ilan edilen resmi sonuca göre belirlenir. Sonraki itirazlar / 
değişiklikler (değişiklik sonuç açıklanırken oluşan insani hata nedeniyle yapılmadığı sürece) 
bahislerin sonucunu etkilemez. Tüm bahisler, müsabaka raunt sayısındaki değişikliklerden 
bağımsız olarak işlem görür.  

(7) Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden belirli bir turnuvada altın madalyayı kimin 
kazanacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bahislerin sonucu resmi podyum sonucuna göre belirlenir.  
b) Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için, tüm sporculara 

oynanan bahisler finallere katılım durumuna bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.  
c) Birden fazla kazanan olması durumunda berabere biten yarış kuralı uygulanır.  
(8) Madalya Kazanan: İştirakçiden belirli bir turnuvada bir sporcunun bir madalya 

kazanıp kazanmayacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Bahislerin sonucu resmi podyum sonucuna göre belirlenir.  
b) Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için, tüm sporculara 

oynanan bahisler finallere katılım durumuna bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.  
c) Bazı müsabakalarda birden fazla bronz madalya dağıtılabilmektedir. Bu durumun 

gerçekleştiği müsabakalarda her iki bronz madalya sahibi için de yapılan bahisler kazanmış 
sayılacaktır.  

Masa Tenisine İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 26 – (1) Uygulanabildiği yerde, bahislerin sonucunu podyumdaki sıralama 
belirler. Daha sonraki diskalifiye ve / veya itirazlar bahis sonucunu etkilemez.  

(2) Maç başlamadan önce adı ilan edilen oyunculardan herhangi birinin değişmesi 
durumunda tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(3) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  

(4) Bir müsabakanın başlaması fakat tamamlanmaması durumunda, halihazırda 
müsabakanın durakladığı andaki skora göre (müsabakanın doğal bitiş sayısı dikkate alınarak) 
kazanmış/kaybetmiş olan bahisler dışında, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
Örneğin, 9 - 7 iken terkedilen bir oyunda, 16,5 altı / üstü tahminlerinde; kazanan / kaybedenler, o 
andaki skora göre belirlenir. Bu durumda 16,5 üstünü tahmin edenler kazanır, altı diyenler 
kaybeder. Çünkü bu oyunda en az 18 puan olması doğal bir sonuçtur.  

(5) Yarış Oyunları: Bahislerin sonucu ilgili müsabakada tayin edilen puana ilk ulaşan 
oyuncuya bağlı olarak belirlenir. Hiçbir oyuncunun gerekli puana ulaşamadığı (terk etme 
nedeniyle) durumda söz konusu oyundaki bahisler geçersiz olur. Söz konusu oyun oynanmazsa 
oyuna yönelik tüm yarış oyunları geçersiz olur.  

(6) Puan Bahsi: Bahisler, tayin edilen puanı kazanacak sporcu için yapılır. Oyun veya maç 
sonu itibarıyla puanın oynanmıyor olması durumunda, o puan üzerine yapılan tüm bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Özellikle Ping Pong Dünya Şampiyonları için, bir ‘Çifte 
Puan’ topundan kazanılan tüm puanlar bahsin belirlenmesinde geçerlidir.  
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(7) Toplam Puan Bahsi (Maçlar ve Sporcular - Alternatifler Dahil) oyunları, oynanan 
resmi oyun sayısına dayanır. Resmi oyun sayısının değişmesi veya bahis amaçlı tekliflerden farklı 
olması durumunda, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(8) Handikaplı Bahis (Maçlar ve Sporcular - Alternatifler Dahil) oyunları, oynanan resmi 
oyun sayısına dayanır. Resmi oyun sayısının değişmesi veya bahis amaçlı tekliflerden farklı 
olması durumunda, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Oyun Bahsi - Resmi oyun 
sayısı tamamlanmazsa veya değiştirilirse bahisler geçersiz olacaktır.  

(9) X Oyun sonrasında Doğru Skor: Sonuç halihazırda belirlenmedikçe, resmi oyun sayısı 
tamamlanmazsa veya değiştirilirse bahisler geçersiz olacaktır.  

(10) Resmi skor(lar)un sağlayıcısı veya ilgili yarışma veya fikstürün resmi web sitesi 
tarafından sağlanan istatistikler, bahisleri belirlemek için kullanılacaktır. Bir resmi skor(lar) 
sağlayıcı veya resmi web sitesinden elde edilen istatistikler mevcut değilse veya resmi skorun 
sağlayıcısı veya resmi web sitesinin yanlış olduğuna dair önemli kanıtlar varsa, bahis çözümünü 
desteklemek için bağımsız kanıtlar kullanılır. Tutarlı, bağımsız kanıtların bulunmaması ya da 
önemli çelişkili kanıtların varlığında, bahisler kendi istatistiklerimize dayanarak belirlenecektir.  

(11) Müsabakanın Galibi: İştirakçiden masa tenisi müsabakasının kazananını tahmin 
etmesi istenir.  

(12) Maç Oyun Handikapı: İştirakçiden nihai skora handikap değeri uygulandıktan sonra 
bir masa tenisi müsabakasının kazananını tahmin etmesi istenir.  

(13) Toplam Puan: İştirakçiden belirli bir oyunda kaydedilen toplam puanın belirlenmiş 
bir limitin “Altında” veya “Üstünde” olacağını tahmin etmesi istenir.  

(14) Toplam Oyun: İştirakçiden belirli bir maçta oynanan toplam oyunun belirlenmiş bir 
limitin “Altında” veya “Üstünde” olacağını tahmin etmesi istenir.  

(15) Doğru Maç Skoru: İştirakçiden belirli bir maça ait oyunların doğru skorunu tahmin 
etmesi istenir.  

(16) Doğru Oyun Skoru: İştirakçiden belirli bir oyundaki puanların doğru skorunu tahmin 
etmesi istenir.  

(17) Oyun Handikapı: İştirakçiden belirlenmiş bir oyunun nihai skoruna handikap değeri 
uygulandıktan sonra söz konusu oyunun kazananını tahmin etmesi istenir.  

(18) Sonraki Puanı Kazanan: İştirakçiden belirli bir oyunda bir sonraki puanı alan 
sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(19) “X” Puana Ulaşan: İştirakçiden belirli bir oyunda belirlenmiş bir puana ulaşacak 
sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(20) Ekstra Puanları: İştirakçiden belirli bir oyunda ekstra puanlarının oynanıp 
oynanmayacağını tahmin etmesi istenir.  

(21) Toplam Puanlar (Tek / Çift): İştirakçiden belirli bir oyun içindeki toplam puanın tek 
veya çift biteceğini tahmin etmesi istenir.  

(22) Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden belirli bir turnuvada altın madalyayı kimin 
kazanacağını tahmin etmesi istenir. Bahislerin sonucu resmi podyum sonucuna göre belirlenir. 
Birden fazla kazanan olması durumunda berabere biten yarış kuralı uygulanır.  

a) Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için, tüm sporculara 
oynanan bahisler finallere katılım durumuna bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.  

Atlamaya (Tramplen) İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 27 – (1) Tüm bahisler podyum törenindeki resmi sonuca göre belirlenecektir. 
Daha sonraki değişiklikler / incelemeler / diskalifiyeler dikkate alınmaz. 

(2) Bir sporcunun herhangi bir nedenle diskalifiye edilmesi veya müsabakadan çekilmesi 
durumunda, söz konusu sporcu lehine yapılan bahisler kaybetmiş sayılır.  
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(3) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oranlar bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  

a) Tramplenden atlama sporcuları bahislerin geçerli olması için bir dalış yapmalıdır aksi 
takdirde bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(4) Müsabaka Galibi veya Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakayı 
kazanacak sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(5) Bir Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakaya yönelik olarak bir 
madalyayla ödüllendirilecek sporcuyu / sporcuları tahmin etmesi istenir. Bazı müsabakalarda 
birden fazla bronz madalya dağıtılabilmektedir. Bu durumun gerçekleştiği müsabakalarda her iki 
bronz madalya sahibi için de yapılan bahisler kazanmış sayılacaktır.  

(6) Head to Head (Başa Baş) Bahisler: İştirakçiden belirli bir eleme müsabakasında daha 
fazla puanı alacak sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

a) Bahislerin geçerli olması için her iki sporcu da yarışmaya başlamalıdır.  
Judoya İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 28 – (1) Tüm bahislerin sonucu podyum törenindeki resmi sonuca göre 
belirlenecektir. Daha sonraki değişiklikler / incelemeler / diskalifiyeler dikkate alınmaz. 

(2) Bir sporcunun herhangi bir nedenle diskalifiye edilmesi veya müsabakadan çekilmesi 
durumunda, söz konusu sporcu lehine yapılan bahisler kaybeder.  

(3) Bazı müsabakalarda birden fazla bronz madalya dağıtılabilmektedir. Bu durumun 
gerçekleştiği müsabakalarda her iki bronz madalya sahibi için de yapılan bahisler kazanmış 
sayılacaktır.  

(4) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oranlar bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  

(5) Müsabaka Galibi / Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakayı 
kazanacak sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(6) Bir Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakada bir Madalya kazanacak 
sporcuyu / sporcuları tahmin etmesi istenir.  

(7) Head to Head (Başa Baş) Bahisler: İştirakçiden iki sporcudan hangisinin oyunun resmi 
galibi olacağını tahmin etmesi istenir.  

Okçuluğa İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 29 – (1) Tüm bahislerin sonucu podyum törenindeki resmi sonuca göre 
belirlenir. Daha sonraki değişiklikler / incelemeler / diskalifiyeler dikkate alınmaz.  

(2) Madalya tablosu, şampiyona madalya tablosu üzerine yapılan bahislerin sonucu nihai 
müsabakanın sonrasında ve yayınlanan listeye göre belirlenecektir. Daha sonraki herhangi bir 
diskalifikasyon veya değişiklik hesaba katılmaz.  

(3) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oranlar bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  
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(4) Bir sporcunun herhangi bir nedenle diskalifiye edilmesi veya müsabakadan çekilmesi 
durumunda, söz konusu sporcu lehine yapılan bahisler kaybeder.  

(5) Sıralama turunda, skor berabere ise, daha yüksek sıralamaya (sınıflandırma) sahip 
sporcu / takımı işaret eden bahisler kazanır.  

(6) Eleme ve final turunda, tie break (eşitliği bozma) seti dikkate alınır.  
(7) Müsabaka Galibi / Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakayı 

kazanacak spor tahmin etmesi istenir.  
(8) Bir Madalya Kazanan: İştirakçiden bir sporcunun bir madalya kazanıp 

kazanmayacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Bazı müsabakalarda birden fazla bronz madalya dağıtılabilmektedir. Bu durumun 

gerçekleştiği müsabakalarda her iki bronz madalya sahibi için de yapılan bahisler kazanmış 
sayılacaktır.  

(9) Head to Head (Başa Baş) Bahisler: İştirakçiden iki sporcudan hangisinin oyunun resmi 
galibi olacağını tahmin etmesi istenir.  

Salon Futboluna (Futsal) İlişkin Bahis Kuralları  

MADDE 30 – (1) Aksi belirtilmedikçe, tüm müsabaka oyunlarının sonucu hakem 
tarafından ilave edilen sürenin dahil edilip, uzatma devresi / ekstra zaman ve penaltıların hariç 
tutulduğu normal sürede (müsabakayı yöneten mercii özelinde) tayin edilir. Gol olmadığında 
sonucun “Çift” olarak belirleneceği “Tek / Çift” ‘i içerir.  

(2) Özel oyun sonucu halihazırda belirlenmedikçe, bahislerin geçerli olması için normal 
müsabaka süresinin tamamlanması gerekir.  

(3) Bir müsabaka iptal veya tehir edilirse ve müsabaka resmi olarak belirtilmiş ve 
programda (yerel saate göre) ilan edilmiş tarihin ertesi takvim günü (müsabakanın oynandığı 
ülkedeki yerel saat ile) içerisinde oynanmaz ise, tüm bahisler geçersiz olup oranlar bir (1.00) 
olacaktır. 

(4) Bir müsabaka başladıktan sonra yarıda kesilirse ve müsabaka resmi olarak belirtilmiş 
ve programda (yerel saate göre) ilan edilmiş tarihin ertesi takvim günü (müsabakanın oynandığı 
ülkedeki yerel saat ile) içerisinde kesildiği andan itibaren devam edip müsabakanın normal bitiş 
süresine kadar oynanmaz ise, söz konusu oyuna yönelik olarak kesintiden önce halihazırda bir 
karşılaşma sonucu belirlenmedikçe, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(5) Her iki yarı / devre üzerine oynanan bahislerin sonucu, belirtilen yarı / devrenin 
sonunda belirlenir (hakem tarafından eklenen süre dahil, ancak oynanan uzatma devresi hariç). 
Belirli bir yarı / devrenin tamamlanmamış olduğu durumda, sonuç halihazırda belirlenmiş 
olmadıkça, bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(6) Aksi programda belirtilmedikçe, bir müsabaka orijinal olarak belirlenmiş formatta 
oynanmazsa (örneğin 20 dakikalık 2 yarı), tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(7) Resmi skor(lar)un sağlayıcısı veya ilgili yarışma veya fikstür düzenleyicisinin resmi 
web sitesi tarafından sağlanan istatistikler, bahisleri belirlemek için kullanılacaktır. Bir resmi 
skor(lar) sağlayıcı veya resmi web sitesinden elde edilen istatistikler mevcut değilse veya resmi 
skorun sağlayıcısı veya resmi web sitesinin yanlış olduğuna dair önemli kanıtlar varsa, bahis 
çözümünü desteklemek için bağımsız kanıtlar kullanılır.  

(8) Müsabakanın Sonucu (3 İhtimalli Sonuç): İştirakçiden bir futsal müsabakasının 
sonucunu tahmin etmesi istenir.  

(9) Maç Sonucu Çifte Şans: İştirakçiden aşağıdaki üç seçenekten birini tahmin etmesi 
istenir:  

- 1 veya 0: Sonuç; ev sahibi ekibin galibiyeti veya beraberlik ise bu seçeneğe yönelik 
bahisler kazanır. 
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- 0 veya 2: Sonuç; beraberlik veya deplasman takımı galibiyeti ise bu seçeneğe 
yönelik bahisler kazanır. 
- 1 veya 2: Sonuç; ev sahibi veya deplasman takımı galibiyeti ise bu seçenekteki 
bahisler kazanır. 

(10) Toplam Gol Alt / Üst: İştirakçiden her iki takım tarafından kaydedilen toplam 
gollerin belirlenmiş bir limitin “Altında” veya “Üstünde” olacağını tahmin etmesi istenir.  

(11) Tek / Çift Toplam Gol: İştirakçiden her iki takım tarafından kaydedilen toplam 
gollerin “Tek” veya “Çift” olduğunu tahmin etmesi istenir.  

a) 0 - 0'lık maç skoru “Çift” olarak kabul edilir.  
(12) Gol Farkıyla Kazanan (Handikaplı Final): İştirakçiden maç skoruna handikap değeri 

uygulandıktan sonra bir futsal müsabakasının kazananını tahmin etmesi istenir.  
a) Risk Yönetimi iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan 

eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan 
sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikap 
Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır.  

(13) Müsabakanın Kazananı (2 ihtimalli sonuç): İştirakçiden bir futsal müsabakasının 
sonucunu tahmin etmesi istenir. Bahis sonuçlarının belirlenmesine yönelik olarak bu oyun üzerine 
yapılan bahisler muhtemel uzatma devresi ve penaltı atışını içerir.  

(14) Handikap Olmadan Bir Futsal Müsabakasının İlk Yarı Sonucu (İlk Yarı Sonucu - 2 
ihtimal): İştirakçiden bir futsal müsabakasının ilk yarı sonucunu tahmin etmesi istenir.  

(15) Bir Futsal Müsabakasının Handikaplı İlk Yarı Sonucu (1.Yarı sonucu - 2 ihtimal): 
İştirakçiden belirli bir futsal müsabakasının ilk yarı sonucuna handikap uyguladıktan sonra ilk 
yarı sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Risk Yönetimi ilk yarı sonucuna ilişkin olarak iki takımdan birinin aleyhine olan 
handikapı olası herhangi bir yolla ilan eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve 
diğer tarafa verilen handikapı aşan sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk 
Yönetimi handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bir bahsi kazanan olarak kabul 
etmek için dikkate alınan handikap Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli 
olan handikaptır.  

(16) 1'nci Yarı Toplam Gol Alt / Üst: İştirakçiden her iki takım tarafından kaydedilen 1. 
yarıdaki toplam gollerin belirlenmiş bir limitin “Altında” veya “Üstünde” olacağını tahmin etmesi 
istenir.  

(17) Maç Skoru: İştirakçiden belirli bir futsal müsabakasının skorunu tahmin etmesi 
istenir. Maç skoru müsabakanın normal süresinin bitiminde oluşan sonuca bağlı olarak Risk 
Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen sonuçtur.  

(18) Sayı Farkı: İştirakçiden müsabakada oluşan sayı farkını tahmin etmesi istenir.  
(19) Her iki devrede ev sahibi takım galibiyeti veya her iki devrede deplasman takım 

galibiyeti: İştirakçiden ev sahibi takımın veya deplasman takımının her iki yarıyı da kazanıp 
kazanmayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bir takımın, bir müsabakanın 'her iki yarısını' da kazanması için, söz konusu takımın 
müsabakanın her iki yarısında da rakibinden daha fazla gol atması gereklidir.  

(20) İlk Golü Atan Takım: İştirakçiden müsabakada ilk golü atacak takımı tahmin etmesi 
istenir. Kendi kalesine atılan goller, golün yazılacağı tarafça atılmış kabul edilir.  

(21) Bir Futsal Turnuvasının Kazananı, Bir Futsal Turnuvasında Yarı Finale Kalan 
Takımlar, Grup Aşamasından Çıkan Takım, Bir Futsal Turnuvasının Bir Eleme Turunun Galibi: 
İştirakçiden belirli bir futsal turnuvasında birinci olan takımı veya herhangi bir futsal 
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turnuvasında yarı final hakkı kazanan takımları veya belirli bir grup aşamasında grubu lider 
tamamlayan takımı veya bir futsal turnuvasının bir eleme turunu geçen takımı tahmin etmesi 
istenir.  

a) Kazananlar turnuvayı düzenleyen organizatör tarafından öngörülen turnuva kurallarına 
uygun olarak belirlenir. Bu, kazananı belirleme (kazanılan puanların derecelendirilmesi, final 
müsabakaları (bir ekstra devre, muhtemel penaltı atışları dahil), bir üst seviyeye yükselmek için 
play - off müsabakaları veya kura çekme)) tarzından bağımsızdır.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir sebeple turnuva başladıktan sonra diskalifiye 
edilen veya turnuvadan çekilen bir takım üzerine oynanan bahisler kaybetmiş sayılır.  

c) Herhangi bir sebeple turnuvada yer almayan bir takım üzerine oynanan bahislerin oranı 
bir (1.00) olarak değerlendirilir.  

ç) Herhangi bir nedenle bir turnuvanın iptal edilmesi durumunda, tüm bahislerin oranları 
bir (1.00) olarak değerlendirilir.  

d) Bahisler, turnuvadaki son maç yapıldıktan hemen sonra resmi sonuçlara göre karara 
bağlanır ve bundan sonraki değişiklikler bahisleri etkilemez.  

Atletizme İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 31 – (1) Olimpiyat Oyunları; tüm müsabakalar resmi IOC (Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi) sonuçları üzerinden karara bağlanır.  

(2) Diğer Atletizm Müsabakaları; tüm müsabakalar resmi IAAF (Uluslararası Atletizm 
Federasyonları Birliği) sonuçları üzerinden karara bağlanır.  

(3) Madalya Tabloları: Turnuva madalya tablosu üzerine yapılan bahisler, nihai müsabaka 
sonrası ve yayınlanan listeye göre karara bağlanır. Daha sonraki herhangi bir diskalifiye veya 
değişiklik hesaba katılmaz.  

(4) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oranlar bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  

(5) Herhangi bir sporcunun hatalı çıkış dahil olmak üzere diskalifiye edilmesi durumunda, 
söz konusu sporcu lehine yapılan bahisler kaybeder.  

(6) Müsabaka Galibi / Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden müsabakayı veya altın 
madalyayı kimin kazanacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bahislerin sonucu resmi podyum sonucuna göre belirlenir.  
b) Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için, tüm sporculara 

oynanan bahisler finallere katılım durumuna bakılmaksızın geçerli olacaktır.  
c) Diğer tüm atletizm organizasyonları, eğer bir sporcu sahada yer almazsa, söz konusu 

sporcuya yönelik seçim geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
ç) Birden fazla kazanan olması durumunda berabere biten yarış kuralı uygulanır.  
(7) Madalya Kazanan: İştirakçiden bir sporcunun bir madalya kazanıp kazanmayacağını 

tahmin etmesi istenir.  
a) Bahislerin sonucu resmi podyum sonucuna göre belirlenir.  
b) Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için, tüm sporculara 

oynanan bahisler finallere katılım durumuna bakılmaksızın geçerli olacaktır.  
c) Diğer tüm atletizm organizasyonları, eğer bir sporcu sahada yer almazsa, söz konusu 

sporcuya yönelik seçim geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
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ç) Bazı müsabakalarda birden fazla bronz madalya dağıtılabilmektedir. Bu durumun 
gerçekleştiği müsabakalarda her iki bronz madalya sahibi için de yapılan bahisler kazanmış 
sayılacaktır.  

(8) Finale Ulaşan: İştirakçiden bir sporcunun kendi müsabakasında finale ulaşıp 
ulaşamayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bahisler organizasyonun resmi internet sitesindeki sonuçlara göre karara bağlanır.  
b) Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için, tüm sporculara 

oynanan bahisler finallere katılım durumuna bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.  
c) Diğer tüm atletizm organizasyonları, eğer bir sporcu sahada yer almazsa, söz konusu 

sporcuya yönelik seçim geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  
(9) Head to Head (Başa Baş): İştirakçiden bir müsabakayı daha üst sırada tamamlayacak 

sporcuyu tahmin etmesi istenir.  
a) Bunlar resmi sonuçlara göre karara bağlanır.  
b) Eğer head to head (başa baş) bir karşılaşmada, her iki sporcu aynı turda elenirse daha 

yüksek dereceyi elde eden atlete yapılan bahis İkramiyeye hak kazanır.  
c) Bahislerin geçerli olması için her iki sporcu da yarışmış olmalıdır. Sporcuların biri veya 

her ikisi yarışmaya iştirak etmezse, bu oyundaki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır.  

ç) Birden fazla kazanan olması durumunda berabere biten yarış kuralı uygulanır.  
(10) Atlete Özel: Belirtilen sporcu belirli bir müsabakaya başlamaz ise bahisler geçersiz 

olup oran bir (1.00) olacaktır. 
(11) Dünya Rekoru Kırma: İştirakçiden belirtilen bir sporcu tarafından müsabakaya 

yönelik dünya rekoru kırılıp kırılmayacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Adı geçen sporcu müsabakaya katılmazsa, bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 

olacaktır. 
b) Diskalifiye müsabakaya katılım olarak değerlendirilir.  
c) Bir sporcu diskalifiye edilirse bahis amaçları açısından rekoru kırmamış sayılır.  
Yüzmeye İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 32 – (1) Tüm bahisler podyum törenindeki resmi sonuca göre belirlenecektir. 
Daha sonraki değişiklikler / incelemeler / diskalifiyeler dikkate alınmaz. 

(2) Herhangi bir sporcunun hatalı çıkış dahil olmak üzere herhangi bir nedenle diskalifiye 
edilmesi veya müsabakadan çekilmesi durumunda, söz konusu sporcu lehine yapılan bahisler 
kaybetmiş sayılır. 

(3) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oranlar bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  

(4) Müsabaka Galibi / Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakayı 
kazanacak sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(5) Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakaya yönelik olarak bir Madalyayla 
ödüllendirilecek sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(6) Müsabakayı Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakayı kazanacak sporcuyu 
tahmin etmesi istenir.  

(7) Head to Head (Başa Baş): İştirakçiden belirtilen müsabaka veya müsabakada adı 
geçen sporculardan hangisinin en hızlı zamanı kaydedeceğini tahmin etmesi istenir.  
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a) Oyunlar bir eleme yarışındaki bireysel head to head (başa baş)’lere veya yarışma maç 
bahislerine yönelik olarak sunulabilir.  

b) Bahislerin geçerli olması için her iki sporcu da yarışmış olmalıdır. Sporculardan biri 
veya her ikisi yarışmaya iştirak etmezse, bu oyundaki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. 

Jimnastiğe İlişkin Bahis Kuralları  

MADDE 33 – (1) Tüm bahisler podyum törenindeki resmi sonuca göre belirlenecektir. 
Daha sonraki değişiklikler / incelemeler / diskalifiyeler dikkate alınmaz. 

(2) Bir sporcunun herhangi bir nedenle diskalifiye edilmesi veya müsabakadan çekilmesi 
durumunda, söz konusu sporcu lehine yapılan bahisler kaybeder.  

(3) Bir müsabaka iptal edilir ve yerel saatle ertesi takvim günü sona erene kadar herhangi 
bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçerlidir. Müsabaka yerel saatle ertesi takvim günü sona 
erdikten sonraki bir saate tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
Bununla birlikte, Olimpiyatlar gibi çok müsabakalı bir şampiyona sırasında bir müsabakanın tatil 
edilmesi durumunda, bahisler kapanış seremonisinden önce müsabaka tamamlanıncaya kadar 
geçerli olur.  

(4) Müsabaka Galibi / Altın Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakayı 
kazanacak sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

(5) Madalya Kazanan: İştirakçiden söz konusu müsabakaya yönelik olarak bir madalyayla 
ödüllendirilecek sporcuyu tahmin etmesi istenir.  

Buz Hokeyine İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 34 – (1) Belirlenmiş ev sahibi müsabaka yerinde veya rakipte bir değişiklik 
olursa ve bu durum programın duyurulmasından sonra meydana gelirse, girilen ve yapılan tüm 
bahislere bir (1.00) oranı verilir.  

(2) Bir müsabaka iptal edilir veya tehir edilirse tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır. Eğer bir müsabaka öne çekilirse bahisler muhafaza edilir.  

(3) Aksi belirtilmedikçe, bahisler 3 x 20 (3 adet 20) dakikalık periyot ve 
uzatmalara/atışlara dayanır. Bu planlanmış format oynanmadığında bahisler geçersiz olup oran bir 
(1.00) olacaktır. 

(4) Bir handikap / toplam beraberliği meydana geldiğinde, bir handikap beraberliği seçimi 
sunulmadığı müddetçe yapılan bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(5) Sayı farkı bahsi sıfırdan yani handikapsız olarak yapılır.  
(6) Periyota özel oyunlar uzatma devresi veya maç sonu atışlarını kapsamaz.  
(7) Aşağıdaki oyunlar bahislere yönelik İkramiyelerin belirlenmesi amacına yönelik 

olarak uzatma devresi / maç sonu atışlarını içerir.  
- Müsabakayı Kazanan (uzatma devresi / maç sonu atışları dahil),  
- Kupayı Kazanan,  
- Yükselmeye Hak Kazanan,  
- Penaltı Atışı Galibi. 
(8) IIHF Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları: Eşleşme bahislerinin belirlenmesi, 

belirtilen turnuvanın bitiminde resmi final sıralamasındaki pozisyonlara göre kararlaştırılır. 
Takımlar aynı seviyede sıralanıyorsa bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(9) Sezon - Şampiyonluk Bahisleri: NHL Normal sezon puanları / eşleşmeleri, özel bir 
oyun sonucu halihazırda belirlenmiş olmadıkça, bahislerin işlev kazanması için takım en az 80 
normal sezon oyununu tamamlamalıdır.  

(10) NHL Ligi (Konferans) Kazanma: Stanley Cup Finaline yükselen takım konferansı 
kazanmış sayılır.  
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(11) Şampiyonluk / Konferans Şampiyonluğu / Bölgesel Şampiyonluk Bahsi: Takım 
konum değişikliği, ad değişikliği ve sezon süresine bakılmaksızın tüm bahisler geçerlidir.  

(12) Seri Bahsi: Resmi oyun sayısı (ilgili yönetici kuruluşlara göre) tamamlanmadığında 
veya değiştirildiğinde bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(13) Resmi skor (lar)un sağlayıcısı veya ilgili yarışma veya fikstürün resmi web sitesi 
tarafından sağlanan istatistikler, bahisleri belirlemek için kullanılacaktır. Bir resmi skor(lar) 
sağlayıcı veya resmi web sitesinden elde edilen istatistikler mevcut değilse veya resmi skorun 
sağlayıcısı veya resmi web sitesinin yanlış olduğuna dair önemli kanıtlar varsa, bahis çözümünü 
desteklemek için bağımsız kanıtlar kullanılır.  

(14) Maç Sonucu (3 İhtimalli Sonuç): İştirakçiden bir buz hokeyi müsabakasının (nihai) 
sonucunu tahmin etmesi istenir.  

(15) Müsabakanın Kazananı (2 İhtimalli Sonuç), (Uzatma Devresi ve Penaltılar Dahil): 
İştirakçiden bir buz hokeyi müsabakasının herhangi bir uzatma evresi veya penaltı atışları 
sonrasında belirlenecek olan final sonucunu tahmin etmesi istenir.  

a) Bir takım; normal maç süresinde müsabakayı kazandığında, normal maç süresinde 
beraberlik bozulmazsa uzatma devresini kazandığında, uzatma devresinde sayı yapılmadığında 
penaltı atışlarını kazandıktan sonra müsabakayı kazandığında kazanan seçimi karara bağlanır.  

(16) Handikaplı Final: İştirakçiden müsabakanın final skoruna handikapı uyguladıktan 
sonra bir buz hokeyi müsabakasının kazanan takımını tahmin etmesi istenir.  

a) Beraberliğin seçenek olarak teklif edilmediği handikap oyunlarında handikap 
uygulandıktan sonra skorlar berabere olursa, bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(17) Toplam Gol (Alt / Üst): İştirakçiden her iki takım tarafından kaydedilen toplam 
gollerin belirlenmiş bir limitin “Altında” veya “Üstünde” olacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bu oyun uzatma devresi ve penaltı atışlarını, turnuvaya bağlı olarak içerebilir veya 
içermeyebilir ve bu durum programda belirtilir.  

b) Oyun bir maç sonu atışına kalırsa, atılan gol halihazırda atılmış olan toplam gole 
eklenir.  

(18) 1'inci / 2'nci / 3'üncü Periyot Sonucu: İştirakçiden 1'inci veya 2'nci veya 3'üncü 
periyot sonuçlarını tahmin etmesi istenir.  

(19) Uzatma Devresi (Evet / Hayır): İştirakçiden normal müsabaka süresinin ardından 
uzatma oynanıp oynanmayacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Bu oyun yalnızca uzatmaya gitme potansiyeli olan müsabakalarda teklif edilecektir.  
b) Beklenmedik bir şekilde, bu oyunun uzatma devresine gidemeyen herhangi bir 

müsabakada teklif edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
(20) En Yüksek Skorlu Periyot: İştirakçiden en yüksek toplam skora sahip olacak 

periyodu tahmin etmesi istenir.  
a) 2 veya daha fazla periyot en yüksek gol miktarını paylaşırsa "Eşitler" kazanmış olarak 

belirlenir.  
(21) Maç Skoru: İştirakçiden belirli bir buz hokeyi müsabakasının skorunu tahmin etmesi 

istenir.  
a) Uzatma devresi veya maç sonu atışları bu oyuna dahil edilecektir.  
(22) Her İki Takımın Sayı Üretmesi: İştirakçiden, bir müsabakada her iki takımın gol atıp 

atmayacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Kendi kalesine atılan goller bu oyunda geçerli sayılır.  
b) Uzatma devresi veya maç sonu penaltı atışları bu oyuna dahil edilmez.  
(23) Sayı Farkı: İştirakçiden normal maç süresi sonu itibarıyla sayı farkını tahmin etmesi 

istenir.  
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a) Uzatma devresi veya maç sonu atışları bu oyuna dahil edilmez.  
(24) Toplam Goller Tek / Çift: İştirakçiden bir buz hokeyi müsabakasına ait toplam gol 

sayısının tek veya çift olduğunu tahmin etmesi istenir.  
a) Bahisler müsabakanın normal süresinin bitimi itibarıyla karara bağlanır. Uzatma süresi 

ve penaltı atışları hesaba katılmaz.  
b) 0 - 0 Sonuçlanan bir müsabaka bir “Çift” olarak değerlendirmeye alınır.  
(25) Bir Buz Hokeyi Turnuvasının (veya bir parçasının) Kazananı, Bir Buz Hokeyi 

Turnuvasında Yarı Finale Kalan Takımlar, Grup Aşamasından Çıkan Takım, Bir Buz Hokeyi 
Turnuvasının Bir Eleme Turunun Galibi: İştirakçiden belirli bir buz hokeyi turnuvasında (veya 
klasman, konferans, lig vs. gibi herhangi bir parçası) birinci olan takımı veya bir buz hokeyi 
turnuvasında yarı final hakkı kazanan takımları veya belirli bir grup aşamasında grubu lider 
tamamlayan takımı veya bir buz hokeyi turnuvasının bir eleme turunu geçen takımı tahmin etmesi 
istenir.  

a) Herhangi bir turnuvanın kazananı veya herhangi bir yarı final müsabakasının kazananı 
veya turnuvanın herhangi bir özel turunun kazananı, turnuvayı organize eden idari organ 
tarafından belirlenen turnuva kuralları ile uyumlu olarak tespit edilir. Bu, kazananı belirleme 
(kazanılan puanların derecelendirilmesi, final müsabakaları (zamanında yapılacak olanlar dahil), 
bir üst seviyeye yükselmek için play - off müsabakaları veya kura çekme) tarzından bağımsızdır.  

b) Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir sebeple turnuva başladıktan sonra diskalifiye 
edilen veya turnuvadan çekilen bir takım üzerine oynanan bahisler kaybetmiş sayılır.  

c) Herhangi bir sebeple turnuvada yer almayan bir takım üzerine oynanan bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  

ç) Herhangi bir nedenle bir turnuvanın iptal edilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz 
olup oran bir (1.00) olacaktır. 

d) Bahisler, turnuvadaki son müsabaka yapıldıktan hemen sonra resmi sonuçlara göre 
karara bağlanır ve bundan sonraki değişiklikler bahisleri etkilemez.  

(26) Bir Buz Hokeyi Turnuvasının Gol Kralı: İştirakçiden belirli bir buz hokeyi 
turnuvasında hangi buz hokeyi sporcusunun en çok golü atacağını tahmin etmesi istenir.  

a) Aksi programda belirtilmedikçe, belirli bir turnuvadaki gol kralı, turnuvayı düzenleyen 
organizatör tarafından öngörülen ve belirlenen kurallara uygun şekilde belirlenir.  

b) Bir turnuvanın gol kralı belirlenirken, olası uzatma devresi / devreleri içinde atılan 
goller değerlendirmeye dahil edilir.  

c) Turnuvada yer almayan sporcular üzerine oynanan bahisler değerlendirilmeyecek ve 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

ç) Takımı turnuvadan diskalifiye edilen buz hokeyi sporcuları üzerine oynanan bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

d) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, gol kralı üzerine yapılan tüm bahisler geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır.  

e) Aynı sayıda gol atan ve turnuvanın gol kralları olarak kabul edilen iki veya daha fazla 
sporcu olması halinde, berabere biten yarış kuralı uygulanır. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere 
ödenecek oranlar bir (1.00)’den az olamaz. Kazanan oranların bir (1.00)’den az olması 
durumunda oran bir (1.00) olarak kabul edilir. 

Boksa İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 35 – (1) Bahisler müsabakadan hemen sonra ilan edilen resmi sonuca göre 
karara bağlanır. Yanlış sonucun ilan ediliyor olması durumunda bahisler müsabakanın düzeltilmiş 
sonucuna göre karara bağlanır. Daha sonraki duyurular, tahkikatlar veya resmi sonuçtaki 
değişiklikler bahislerin sonucunun belirlenmesini etkilemez.  
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(2) Sporcunun birisi bir başkasıyla değiştirilirse tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır.  

(3) Eğer müsabaka ertelenirse, orijinal müsabaka tarihinden itibaren 30 gün içinde tekrar 
planlanmadıkça bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(4) Planlanan raunt sayısı, müsabakanın başlangıcında belirlenen raunt sayısına göre 
değişirse, o zaman müsabaka üzerindeki tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(5) "Tamamlanmayan Müsabaka" veya "Teknik Beraberlik" olarak ilan edilen 
müsabakalar üzerine yapılan bahisler, karardan önce belirlenmiş sonuca yönelik olanlar ve 
gelecekteki olaylara bakılmaksızın ne olursa olsun değiştirilemeyen bahisler hariç, geçersiz olup 
oran bir (1.00) olacaktır.  

(6) İkramiye belirleme amaçlarına yönelik olarak, müsabakanın rauntlar arasında herhangi 
bir sebeple kesilmesi durumunda (ör. raunt başlamadan önce maçtan çekilme, diskalifiye), 
raundun başlamasına yönelik sinyale uymama (zillere cevap verememe), müsabaka bir önceki 
raundun sonunda sona ermiş olduğu varsayılır.  

(7) KO = Nakavt (Genel olarak bir sporcunun yere serildiği ve hakemin saymasına 
rağmen kalkamadığı durumu ifade eder).  

(8) TKO = Teknik Nakavt (Genel olarak bir sporcunun yere serildiği ve hakemin 
saymasıyla ayağa kalktığı fakat hakemin sporcunun devam edebilecek durumda olmadığından 
müsabakayı durdurduğu veya hakemin sporcunun çok fazla darbe aldığını düşündüğü ve 
müsabakayı durdurduğu durumu ifade eder).  

(9) RTD = Rakip Müsabakadan Çekildi (Genel olarak bir sporcunun raundun sonunda 
köşesine gittiği fakat köşenin sporcunun devam edecek durumda olmadığına karar verdiğinden bir 
sonraki raunda çıkmadığı durumu ifade eder).  

(10) UD = Oy Birliği Kararı (Planlanan tüm rauntlar tamamlandıktan sonra sonucun 
belirlenmesi puanlara kaldığında, üç hakemin de aynı sporcunun müsabakayı kazandığı 
konusunda mutabık kalmasıdır).  

(11) SD = Bölünmüş Karar (Planlanan tüm rauntlar tamamlandıktan sonra sonucun 
belirlenmesi puanlara kaldığında üç hakemin ikisinin aynı sporcunun müsabakayı kazanması için 
oy kullanırken üçüncü hakemin diğer sporcu lehine görüş belirttiği durum).  

(12) MD = Çoğunluk Kararı (Planlanan tüm rauntlar tamamlandıktan sonra sonucun 
belirlenmesi puanlara kaldığında üç hakemin ikisinin aynı sporcunun müsabakayı kazanması için 
oy kullanırken üçüncü hakemin beraberlik lehine görüş belirttiği durum).  

(13) TD = Teknik Karar (Genellikle, kazara kafa atma sonucu bir sporcunun sakatlık 
nedeniyle müsabakaya devam edemediği durumdan ötürü bir müsabakanın durdurulması 
gerektiğinde olur. Müsabaka, söz konusu müsabakanın müsabaka kuralları tarafından belirlenmiş 
belirli sayıda turu geçtikten sonra hakemlerin puan kartlarına kalır ve kazanan müsabakanın 
durdurulduğu anda kazanana göre belirlenir. Bu durum gerçekleştiğinde müsabaka gerekli tura 
ulaşmazsa, o zaman bir beraberlik söz konusudur).  

(14) DQ = Rakip Diskalifiye Edildi (Tipik olarak bunun nedeni, rakiplerden birinin 
rakibine art arda ya da aşırı şekilde fauller yapması ya da diğer kuralları ihlal etmesidir. Her iki 
sporcu da diskalifiye edilirse o halde müsabaka tamamlanmamış bir müsabaka olarak ilan edilir).  

(15) Müsabakanın Galibi (2 İhtimalli): İştirakçiden müsabakanın resmi kazananını tahmin 
etmesi istenir.  

a) Beraberlik durumunda, tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. Bu, 
çoğunluk beraberliği veya tamamlanmayan müsabaka veya teknik beraberlikle biten bir 
müsabakayı içerir.  
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(16) Bir Boks Müsabakasının Toplam Rauntlarının Belirli Bir Limitin “Altında – 
Üstünde” veya Belirli Bir Aralığın İçinde Olması: İştirakçiden bir boks müsabakasında toplam 
raunt sayısının belirli bir limitin “Altında” veya “Üstünde” olduğunu veya belirli bir aralığın 
içinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.  

a) İkramiye belirleme amaçlarına yönelik olarak, birinci raundun başlangıcı için zil 
çaldığında müsabaka başlamış kabul edilir. Eğer sporculardan biri bir sonraki raunt için zil 
çaldığında ringe çıkmazsa, rakibi bir önceki rauntta kazanmış sayılır.  

(17) Galibiyetin Şekli (5 İhtimal): İştirakçiden aşağıda yer alan seçeneklerden birini 
tahmin etmesi istenir:  

- Boksör 1 KO, TKO veya Diskalifiye ile kazanır, 
- Boksör 1 Karar veya Teknik Kararla kazanır, 
- Boksör 2 KO, TKO veya Diskalifiye ile kazanır, 
- Boksör 2 Karar veya Teknik Kararla kazanır, 
- Beraberlik veya Teknik Beraberlik. 

UFC ve MMA’ya İlişkin Bahis Kuralları 

MADDE 36 – (1) Bahisler müsabakadan hemen sonra ilan edilen resmi sonuca göre 
karara bağlanır. Daha sonraki duyurular, tahkikatlar veya resmi sonuçtaki değişiklikler bahislerin 
sonucunun belirlenmesini etkilemez. Yanlış sonucun ilan ediliyor olması durumunda bahisler 
müsabakanın düzeltilmiş sonucuna göre karara bağlanır.  

(2) Sporcunun birisi bir başkasıyla değiştirilirse tüm bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) 
olacaktır.  

(3) Bir sporcu diskalifiye olduğunda, rakibi olan sporcu müsabakanın durdurulduğu 
rauntta KO / TKO / Durdurma ile galip olarak ilan edilir.  

(4) İkramiye belirleme amaçlarına yönelik olarak, birinci raundun başlangıcı için zil 
çaldığında müsabaka başlamış kabul edilir. Eğer sporculardan biri bir sonraki raunt için zil 
çaldığında ringe çıkmazsa, rakibi bir önceki rauntta kazanmış sayılır.  

(5) Bir sporcunun müsabakadan çekilmesi nedeniyle müsabaka tehir edilirse bahisler 
geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(6) Bir müsabaka başka bir UFC müsabakasına taşınırsa, program değişikliğinden önce 
oynanan tüm bahisler geçerli olacaktır.  

(7) Bir müsabaka “Tamamlanmayan müsabaka” veya “Beraberlik” olarak ilan edilirse 
bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır.  

(8) Planlanan raunt sayısı, müsabakanın başlangıçta belirlenmiş tur sayısına göre 
değişirse, o zaman müsabaka üzerindeki tüm bahisler "Müsabaka Galibi" üzerine yapılan bahisler 
hariç tutulmak üzere geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 

(9) KO / TKO / Durdurma: Tipik olarak bu durum bir sporcunun yere serildiği ve devam 
edemediği veya hakemin araya girerek müsabakayı durdurduğu zaman gerçekleşir. Ayrıca doktor 
veya sporcunun köşesi de müsabaka durdurabilir veya sporcu yaralanma nedeniyle müsabakadan 
çekilebilir.  

(10) Teslim: Havlu atma nedeniyle hakemin durdurması, teknik başvuru nedeniyle 
hakemin durdurması veya sporcunun mücadeleyi bırakması.  

(11) Karar: Müsabaka uzadıkça hakemler kazanana karar vermek için her raundu 
puanlarlar.  

(12) Teknik Karar: Müsabaka, planlanan raunt sayısının tamamlanmasından önce 
durdurulur ve boks müsabakasının sonucu bir kazananı belirleyebilecek olan hakemlerin puan 
kartlarına kalır. Örneğin kazara kafaların çarpışması vs.  
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(13) Teknik Beraberlik: Müsabaka, planlanan raunt sayısının tamamlanmasından önce 
durdurulur ve boks sının sonucu bir kazananı belirleyemeyecek olan hakemlerin puan kartlarına 
kalır.  

(14) Müsabaka Galibi: İştirakçiden müsabakanın resmi galibini tahmin etmesi istenir.  
(15) Galibiyetin Şekli: İştirakçiden söz konusu müsabakayı kazanacak sporcuyu ve hangi 

şekilde kazanacağını tahmin etmesi istenir.  
(16) Raunt Bahsi: İştirakçiden söz konusu müsabakada hangi rauntta müsabakanın 

kazanılacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Bir sporcu, rauntlar arasındaki süre esnasında müsabakadan çekilirse, önceki turda 

müsabakanın sona erdiği kabul edilir. Zil, bir raundun sonunu işaret edecek ve tekrar çalınan zil, 
bir sonraki raundun başlangıcını belirtecektir.  

b) Eğer mücadele planlanan raunt sayısı tamamlanmadan önce hakemlerin puan kartlarına 
giderse, galibin puanla kazandığı kararı verilir.  

c) Puanla galibiyet sadece rauntların hepsi tamamlandığında söz konusudur.  
ç) Müsabaka beraberlikle biterse, bahisler geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
(17) Sona Ulaşan Müsabaka: İştirakçiden müsabakanın öngörülen tüm rauntların sonunda 

sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tahmin etmesi istenir.  
a) Müsabaka öngörülen tüm rauntlar tamamlanmadan sona ererse müsabaka sona 

ulaşamamıştır.  
(18) Yıl Sonu Unvan Sahibi: İştirakçiden takvim yılı sonunda kendi klasmanının unvan 

sahibini tahmin etmesi istenir.  
a) Oyun, ufc.com tarafından belirlenmek üzere belirli bir yılın sonunda unvan sahibi 

olanlara göre sonuca bağlanacaktır.  
b) Ara dönemde kazanılan unvanlar hesaba katılmaz. 31 Aralık'ta bir program varsa, 1 

Ocak'ın ilk saatlerinde bir unvan müsabaka bu programdan sonraki unvan sahibine göre 
belirlenecektir.  

c) Yıl sonu itibariyle unvanın sahibi yoksa oyun geçersiz olup oran bir (1.00) olacaktır. 
Geçici Olarak Durdurma 

MADDE 37 – (1) Teşkilat şüpheli bulduğu durumlarda, oyuncu hesabını veya bayinin 
faaliyetlerini durdurma yetkisine sahiptir. Bu gibi durumlarda Teşkilattan herhangi bir hak 
talebinde bulunulamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 38 – (1) 05/03/2009 tarihli ve 27160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sabit 
İhtimalli Bahis Oyunları (İddaa) Oyun Planı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 39 – (1) Bu Oyun Planı yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 40 – (1) Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür. 
 7513/1/1-1 



31 Ağustos 2019 – Sayı : 30874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: 

MÜŞTEREK BAHİS OYUNU (SPOR TOTO) OYUN PLANI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Oyun Planının amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen 
spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Oyun Planı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen müşterek 
bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esasları, kupon kabul ve değerlendirme işlemlerini, 
ikramiye dağıtılmasına ilişkin esasları ve oyuna ilişkin diğer tüm hususları kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Oyun Planı, 28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Oyun Planında geçen;  
a) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını, 
b) Müsabaka / Etkinlik: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca 

tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslararası futbol karşılaşmalarını, 
c) Kolon: İştirakçiye oyuna katılma hakkı veren her bir sütunu, 
ç) Misli: Kolon değerini artıran bir çarpanı, 
d) Bilet: Kuponun işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve oynanan müsabakalara 

ilişkin sonuç tahmini ve kolonlar ile diğer hususların yer aldığı basılı kâğıdı veya sair bilişim 
ürünlerini ya da abonelerin işaretledikleri elektronik kupon karşılığında abonelere gönderilen ve 
oynanan elektronik kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik 
bilgiyi, 

e) Kupon: Üzerine müsabakaların seçildiği müşterek bahis oyununa ait basılı kâğıdı veya 
sair bilişim ürünlerini ya da müşterek bahis oyununun sanal ortam bayi alt yapısı üzerinden 
oynanabilmesi için abonelere sunulan elektronik bilgiyi, 

f) Oyun Programı/Program: Müşterek bahis oyununun oynanabildiği futbol müsabakalarını 
içeren programı, 

g) İştirakçi: Sabit, gezici veya sanal ortam bayileri aracılığı ile müşterek bahis oyununu 
oynayan kişileri,  

ğ) İkramiye: Müşterek bahis oyununda bu Oyun Planı ile talihlilere dağıtılması taahhüt 
edilen nakit değerleri, 

h) Bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı 
verilen gerçek veya tüzel kişileri, 
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ı) Oyun Dönemi: Teşkilat tarafından belirlenmiş müşterek bahis oyununun oynatıldığı 
dönemi, 

i) Müşterek Bahis: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen futbol müsabakalarına ait 
sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, 
doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Oyun Kuralları 

Spor Toto Oyunu 

MADDE 5 – (1) Spor Toto oyunu, hafta sonu ve hafta içerisinde, yurt içinde ve yurt 
dışında oynanan müsabakalar arasından belirlenen 15 adet müsabakadan, müsabakanın nihai 
sonucuna ilişkin birinci takımın galibiyetinin (1), takımların beraberliğinin (0), ikinci takımın 
galibiyetinin (2) doğru tahmin edilmesi şeklinde oynanır. 

(2) Müsabakanın nihai sonucu, karşılaşmanın normal süresi içerisinde ortaya çıkan nihai 
sonucudur. Müsabakanın uzatma devreleri veya seri penaltı atışlarındaki sonucu dikkate alınmaz. 

Müsabakanın İptali, Tehiri 

MADDE 6 – (1) İptal edilen bir müsabaka, ilgili oyun dönemi kapanana kadar yeniden 
oynanmazsa veya müsabaka ikinci yarının başlamasından önce tehir edilmişse ve oyun dönemi 
kapanana kadar başlangıç anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren oynanmazsa 
veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik 
yapılmışsa, o müsabakanın sonucu noter tarafından yapılacak çekilişle belirlenir. 

(2) Bir müsabaka ikinci yarıda tehir edilmişse ve oyun dönemi kapanana kadar başlangıç 
anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren yeniden oynanmazsa, o müsabaka için tehir 
edildiği andaki sonuç geçerlidir. 

Çekiliş 

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen müsabaka sonucu, Teşkilat 
bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından her iki takım için ayrı ayrı geriye dönük son beş 
haftadaki resmi lig müsabakası sonuçlarına göre, birinci takımın aldığı her galibiyet için 1 
numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 2 numaralı top, ikinci 
takımın aldığı her galibiyet için 2 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her 
mağlubiyet için 1 numaralı top (toplam 10 adet top) içinden noter huzurunda yapılacak çekilişle 
belirlenir ve 1 numaralı top çekilirse birinci takım kazanmış sayılır, 0 numaralı top çekilirse maç 
sonucu berabere olarak kabul edilir, 2 numaralı top çekilirse de ikinci takım kazanmış sayılır. 

Tahmin Seçimi 

MADDE 8 – (1) Oyun, belirlenen 15 müsabaka içinden her müsabaka için birden fazla 
sonuç işaretlemek suretiyle sistemli ve sistemsiz olarak da oynanabilir. 

(2) Yanlış doldurulmuş ya da onaylatılmak istenmeyen bir kolon için, kolona denk gelen 
iptal kutusunu işaretlemek gerekmektedir. 

(3) Misli alanı, hem kupon bedelinin hem de kazancın katlanmasını sağlar. 
(4) Bir bilette 2.500 kolon geçilemez. Bu sayı gerekli görüldüğü takdirde Teşkilat 

tarafından değiştirilebilir. 
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(5) Spor Toto oyununda kupon üzerinde yer alan 15 adet futbol müsabakası içinden 
biletinde 15, 14, 13 ve 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenler ikramiyeye hak 
kazanırlar. 

(6) Müşterek bahis oyununa katılım 18 yaşından büyük herkese açıktır.  
Program Akışı 

MADDE 9 – (1) Satışın Başlaması: Önceki program kapandıktan sonra başlar. 
(2) Satış İptalinin Kapanması: Bilet satışı gerçekleştikten 15 dakika sonrasına kadar iptal 

yapılabilir. Teşkilat bu sürede değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
(3) Oyunun Kapanma Saati: Oyun programında yer alan müsabakalardan, ilk başlayan 

müsabaka(lar) başlangıç zamanına kadar oyun kabul edilir. Sonrasında oynanan bahisler geçersiz 
sayılır. 

Dağıtılacak İkramiye ve İkramiye Dereceleri 

MADDE 10 – (1) Spor Toto oyununun oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil 
edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarın, 14/03/2007 tarihli ve 5602 
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen oranın üst sınırına tekabül eden bedeli 
derecelere pay edilerek iştirakçilere dağıtılır. 

(2) Spor Toto oyunu 15 müsabaka üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye 
miktarı derecelere göre aşağıda belirtilen oranlarda dağıtılır: 

- 1. Derece: 15 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %35, 
- 2. Derece: 14 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %20, 
- 3. Derece: 13 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %20, 
- 4. Derece: 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %25. 

(3) Her dereceye düşen pay, bu dereceyi doğru tahmin etmiş sütunların sayısına bölünerek 
bilet sahiplerine eşit biçimde ikramiye olarak dağıtılır. Bir kolonda sadece bilinen en üst dereceye 
ikramiye ödenir. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ibraz edilmeyen biletlere ait 
ikramiyeler ödenmez. 

Devir 

MADDE 11 – (1) Derecelerin bilinmemesi durumunda bu derecelere ait miktar bir 
sonraki oyunun aynı derecelerine aynı ödül miktarı ile devreder. Bu işlem bu dereceleri kazanan 
bilet çıkıncaya kadar sürer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 12 – (1) 27/07/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SPOR 
TOTO” SONUÇ TAHMİNİ OYUN PLANI SPOR TOTO 15 maç yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Oyun Planı yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür. 
 7513/2/1-1 
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 
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—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7436/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7449/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 7506/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
— Birleşmiş Milletler, Türkiye, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Uzay

Hukuku ve Politikası Konferansına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş
Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1493)

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
— Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC)

Arasında 28/6/2019 Tarihinde İmzalanan Ekli 30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine
İlişkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1492)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1485, 1486, 1487, 1488,

1489, 1490, 1491)
— Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 1494)
— Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1495)

ATAMA KARARLARI
— Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şenay YALÇIN’ın Atanması Hakkında

Karar (Karar: 2019/301)
— Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine Ait Görevlendirme Kararı (Karar:

2019/302)
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan

ÖZBAŞ ve Murat ÇETİNKAYA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/303)

YÖNETMELİKLER
— Kapadokya Alan Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik
— İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106)
— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat

Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2019-32/55)

— Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından
ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile
İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/9)

— TS 1026-91 Bağlama Elemanları-Altıköşe Somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve İnce
Adımlı-Kaynak Edilerek Kullanılan-Mamul Kalitesi A Standardı ile İlgili Tebliğ (No:
MSG-MS–2019/20)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/08/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-22, 23, 24, 25, 26
ve 27 Sayılı Kararları

— Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları
Hakkında Tebliğ (III-62.3)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


