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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİTKİ, İLAÇ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeli-
ğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri ara-
sından iki kişi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için gö-
revlendirilir. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.
Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görev-
lendirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “hazırlar” ibaresi “hazırlamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Merkezin çalışma konularında uygulamalı faaliyet gösteren sağlık bilimleri alanındaki Üni-
versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört üye ol-
mak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bit-
meden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlen-
dirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluğu ile karar
verir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının biti-
minden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını
kapsar.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken yedi, en
geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sına-
vında başarısız olan veya sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle gire-
meyen öğrenciler katılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci bu
stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken yedi, en geç yirmi
bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için sınav no-
tunun en az altmış olması zorunludur. Staj bütünleme sınavı veya sınavlarında başarısız olan
öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrarlama hakkı verilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar;

geçer, geçmez notlar ve katsayılar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ANA STATÜLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

TÜRKİYE GELENEKSEL ATLI SPOR DALLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Fede-

rasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun

genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, spor da-
lında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik di-
rektör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzer spor elemanları ile bunların ka-
tıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Ana Statü, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor

Federasyonları Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunu,
ç) Federasyon başkanı: Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
g) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Ka-

nununu,
h) Spor dalı: Atlı Cirit, Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Kökbörü ve Rahvan Binicilik spor

dallarını,
ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Gençlik

ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,
i) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Ba-

kanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

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

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
b) Yönetim kurulu.
c) Denetim kurulu.
ç) Disiplin kurulu.
d) Genel sekreterlik.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
(4) İkinci fıkrada belirtilenlerin dışındaki kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Spor dalına özgü konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygu-

lanmasını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.
c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışında uluslararası spor dalı ile ilgili faaliyetleri ve yurt içi diğer

faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
d) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

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

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların
devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.

f) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgi-
lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

g) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasını veya temin edilmesini sağlamak.

ğ) Kulüpler, il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları
çözümlemek.

h) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.
ı) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurs-

lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.
i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak

sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.
j) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,

yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-
ların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

k) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınla-
mak ve uygulamak.

l) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
o) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
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ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan spor kulüplerinin spor dalına ve Federasyona ka-

tılım işlemlerini ve gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak,
sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil, lisans ve vize işlemlerini mevzuata uygun yapmak.

s) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
t) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak bunların altyapısını oluşturup uygu-

lanmasını sağlamak.
u) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Genel kurul
MADDE 7- (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde onu oranında Bakanlık temsilcileri.
c) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya ve Avrupa Federasyon-

larının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en
fazla beş üye.

e) En fazla milli olmuş beş sporcu.
f) En üst seviyede hakemlik yapanlar arasından noter huzurunda yapılacak olan kura

ile belirlenecek en fazla beş üye.
g) Büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar

arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezonunu üst üste Federasyon faa-

liyetlerine katılarak tamamlayan kulüplere birer üye,
2) Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı olarak kabul edil-

diği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi
yapılan müsabakaların yapıldığı spor dallarında Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye giren
spor kulüplerine ilave birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde altmışından az ola-
maz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Bakanlık temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel müdür yardımcıları,
b) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(5) Genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Uluslararası yarışmalarda büyükler Atlı Cirit, Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Kökbörü ve

Rahvan Binicilik müsabakalarında dereceye girmiş milli sporcular,
b) Belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları,
esas alınarak tamamlanır.
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(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar.
(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-

görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Bu madde kapsamında birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez
oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

ve çalışma usul ve esasları bu Ana Statüyle belirlenmek kaydıyla iktisadi işletme kurulması
için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere; Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması,
bağlı spor dallarının ayrılmasını teklif etmek ve profesyonel şube kurulması konusunda karar
almak ve Bakanlığa müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi kapsamında değerlen-
dirilmek üzere; Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunca yönetim kurulunun federas-
yonun yönetimi ve temsili hususunda yeterli bulunmadığına ilişkin olarak düzenlenen raporu
görüşmek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9- (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor fede-

rasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl
hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullan-
mak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans
oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline ara-
cılık etme veya Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.
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d) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı desteğine sahip olmak. 
e) Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafın-

dan tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Fe-

derasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Ba-
kanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor fede-

rasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl
hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı. 
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi; yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor fede-
rasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10- (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personel seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim kurulu
MADDE 11- (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı dâhil on bir asıl ve on bir yedek

üyeden oluşur. Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve de-
aflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında millî olan
ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönetim
kurulu üyesi olabilecek millî sporcu bulunmaması hâlinde, bunların yerine en az bir yıldır faal
olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Federasyon başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından başkan vekilleri
ve asbaşkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(5) Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının fede-
rasyon başkanı dahil altının altına inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarış-

malar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman,

hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak,
bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğreticilerinin lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin spor dalı tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini de-
netlemek.

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

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile
her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

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

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2022 – Sayı : 31855



n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilcilikleri bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu gö-
revlileri dışında kalan idari ve teknik personelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal hak-
larını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
r) Disiplin ihlali gerçekleştiren kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş,

sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

s) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Bakanlığa
müracaat etmek.

t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
İcra Kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula
devredebilir. Bu Kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üze-

re, en az iki ayda bir kez, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği ko-
nular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

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

Denetim kurulu
MADDE 14- (1) Denetim kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç üyenin ya-

nında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki ye-
dek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15- (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetimlerin spor
federasyonunun merkezinde yapılması zorunludur. Her mali yılda en az dört defa denetim ya-
pılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim
yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kurul,
gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret de-
netim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu, genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel kurul üye-
lerine duyurulur.

(3) Denetim kurulu tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları; Kanun ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Disiplin kurulu
MADDE 16- (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin ihlali oluşturacak fiiller Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.

(5) Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan
men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor
dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan indirme, lig-
den düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Federasyon tarafından çıka-
rılacak talimatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.
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(6) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(7) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu ile alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir. 

(9) Disiplin yargılamasının temel usul ve esasları; Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülür. 

Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17- (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18- (1) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tec-

rübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu ka-
rarıyla istihdam edilir.

(2) Genel sekreter, federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun ta-
limatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu top-
lantılarına iştirak eder ve federasyonların idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir.
Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(3) Genel sekreter;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

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

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
(4) Genel sekreterlikte aranacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esasları; Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19- (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile gö-

revlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır. 
(3) Federasyon il temsilcilerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)

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

(4) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Bakanın onayı ile görevden alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20- (1) Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Federasyon yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile,
2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların salt çoğunluğunun noter kanalı

ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
3) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü ile yönetim veya disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düş-
mesi halinde,

olağanüstü toplanır. Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi
nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Yaz olimpiyat oyunlarının herhangi bir sebeple;
a) En fazla bir yıl süreyle ertelenmesi hâlinde mevcut federasyon başkanı ve organların

görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar de-
vam eder.

b) Bir yıldan fazla süreyle ertelenmesi veya iptali hâlinde, erteleme veya iptal kararın-
dan itibaren en geç üç ay içinde genel kurul yapılır.

(3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları ola-
ğanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü ge-
çemez.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (1)
ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul
başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Göz-
lemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapıl-
madığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunar. Bakanlık, gözlemci
raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı adli ve idari işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21- (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.

Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı
ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile
bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde
üyelere ilan edilir.
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(2) Genel kurul Başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerini ve üyelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve
kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içe-
risinde genel kurulda kendilerini temsil edecek üye listesini ve bilgilerini Federasyona bildir-
mek zorundadır. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş
olması şarttır.

(4) Üye listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Mü-
dürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul üye lis-
tesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan üye listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22- (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

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

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi
ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

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

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

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

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan üyelere uyarma cezası verebileceği gibi
düzeni sürekli olarak bozan üyeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel ku-
rula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye,
toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

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

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.
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(2) Genel Kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25- (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilan-

da yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, Genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim ku-
rulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açıla-
maz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26- (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini divan başkan-

lığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini
divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
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(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri,
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinde bulundurulur. Üye hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki
“evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul
oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir
işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf ve-
rilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

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

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Bakanlık göz-
lemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz
saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27- (1) Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır. Federasyonun büt-

çesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun
onayından sonra uygulamaya konulur.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilât ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 28- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.
b) Bakanlık bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarı-

lacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde onu ile
milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yapılan yayınlarından
elde edilecek gelirler.

g) Eğitim, kurs, seminer ve spor federasyonunun görev alanı içerisinde yer alan spor
dalları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar. 
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Spor federasyonu mal-

larının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilir.
(5) Federasyonun görevleriyle ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sa-

yılmaz.
Federasyonun giderleri
MADDE 29- (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve

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

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirti-
lir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Bütçe ve harcama ilkeleri
MADDE 30- (1) Federasyon;
a) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,
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b) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve
mali yapı oluşturmak,

zorundadır.
(2) Federasyon önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak miktarda borçlanma yapa-

maz.
(3) Federasyonca yapılacak ödeme ve tahsilatların 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı

Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teş-
kilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-
dindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilin-
deki parasal sınırlar uygulanır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka
bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Federasyon adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya
tahsilatların federasyonun defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

(4) Federasyonun bütçesinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların kamu
kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması esastır.

(5) Federasyon başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlü-
lüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen so-
rumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu maddeye aykırılık hâllerine ilişkin sorumlu-
luklarında kasıt veya ihmal aranmaz. Bu durumda federasyon ve alacaklıları, federasyonun yü-
kümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

(6) Yönetim kurulu, Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor fe-
derasyonunu borç altına sokacak işlem yapamaz.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31- (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur. Federasyon, raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder; yasal defterlerini, 213
sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üze-
re,13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdik ettirir ve sak-
lar.

(2) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt,
denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Kanunda belirlenmiş standart belge, rapor ve
defterler kullanılır. 

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun ile belirlenen sürelerde; sporcu, hakem, an-
trenör ve bunlara ilişkin kurs, sınav, madalya, millîlik belgeleri, kuşak, bröve ve benzeri tüm
kayıtlar ise devamlı olarak saklanır.

(4) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(5) Bakanlık tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön veri-
lebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Bakanlıkça oluşturulacak bir merkezde
belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Bakanlıkça oluştu-
rulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe
servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(6) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.
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Denetim
MADDE 32- (1) Genel kurul ve denetim kurulunun denetim hakları saklı kalmak kay-

dıyla, Federasyonun her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruş-
turması Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Ba-
kanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir.

(3) Federasyon yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun
denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş ol-
dukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Disiplin işlemleri
MADDE 33- (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il spor disiplin kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin kurulu,

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

lebilir.
(3) İl spor disiplin kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 13/7/2019 tarihli ve 30830

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Merkez
Spor Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile İl Spor Disiplin Kurulları, Fede-
rasyonun disiplin kurulu tarafından verilecek cezalar, Merkez Spor Disiplin Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34- (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hiz-
met ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenör için çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Bakanlık
bütçesinden ayrılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak
kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 35- (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki spor dalına ilişkin tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 36- (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

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

diğer spor kulüplerinin spor dallarında, Federasyonun görev alanına giren konularda Federas-
yona bağlıdır. Spor kulüpleri il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edil-
dikten sonra, spor dalı tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır.
Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler
yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin birleşmesi, mal varlığı devri ve şirketleşme
MADDE 38- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri; 
a) Aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir, 
b) Faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını, aktif ve pasif varlıklarıyla

bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığı şeklinde dev-
redebilir,

c) Belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor ano-
nim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.

(2) Spor kulüplerinin birleşmesi, mal varlığının devri ve şirketleşme işlemleri; Kanun
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Spor anonim şirketleri
MADDE 39- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor anonim şir-

ketleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Bir spor kulübünün
bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Kanuna
göre kurulan ve Bakanlığa tescil edilen spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili ve faaliyete
katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen spor
anonim şirketlerinin kayıt ve spor dalı tescil işlemleri iptal edilir. Bu spor anonim şirketleri ya-
rışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40- (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Kanun, 3289 sayılı

Kanun ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlük
MADDE 41- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları

Federasyonu Başkanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

TÜRKİYE GELENEKSEL GÜREŞLER FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun

teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun genel ku-

rulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, spor dalında faa-
liyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, ha-
kem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzer spor elemanları ile bunların katıldığı yurt
içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Ana Statü, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor

Federasyonları Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunu,
ç) Federasyon başkanı: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
g) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Ka-

nununu,
h) Spor dalı: Aşırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Karakucak Güreşi, Kuşak

Güreşi, Şalvar Güreşi ve Yağlı Güreş spor dallarını,
ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Gençlik

ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,
i) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Ba-

kanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

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

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
b) Yönetim kurulu.
c) Denetim kurulu.
ç) Disiplin kurulu.
d) Genel sekreterlik.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
(4) İkinci fıkrada belirtilenlerin dışındaki kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Spor dalına özgü konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygu-

lanmasını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.
c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışında uluslararası spor dalı ile ilgili faaliyetleri ve yurt içi diğer

faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
d) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

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

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların
devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.

f) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgi-
lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

g) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasını veya temin edilmesini sağlamak.

ğ) Kulüpler, il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları
çözümlemek.

h) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.
ı) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurs-

lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.
i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak

sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.
j) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,

yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-
ların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

k) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınla-
mak ve uygulamak.

l) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
o) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
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p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan spor kulüplerinin spor dalına ve Federasyona ka-

tılım işlemlerini ve gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak,
sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil, lisans ve vize işlemlerini mevzuata uygun yapmak.

s) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
t) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak bunların altyapısını oluşturup uygu-

lanmasını sağlamak.
u) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Genel kurul
MADDE 7- (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde onu oranında Bakanlık temsilcileri.
c) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğince belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya ve Avrupa Federasyon-

larının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en
fazla beş üye.

f) En fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, pehlivanlığı bı-

rakmış olmak kaydıyla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş boyunda birinci olan başpeh-
livanlar.

ğ) Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde üst üste üç defa Kırkpınar Ağalığı yapmış Kırk-
pınar ağaları.

h) En üst seviyede hakemlik yapanlar arasından noter huzurunda yapılacak olan kura
ile belirlenecek en fazla beş üye.

ı) Büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

i) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezonunu üst üste Federasyon faa-

liyetlerine katılarak tamamlayan kulüplere birer üye,
2) Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı olarak kabul edil-

diği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi
yapılan müsabakaların yapıldığı spor dallarında Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye giren
spor kulüplerine ilave birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde altmışından az ola-
maz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. 

(4) Bakanlık temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel müdür yardımcıları,
b) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
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(5) Genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Uluslararası yarışmalarda büyükler Aşırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi,

Karakucak Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi ve Yağlı Güreş müsabakalarında dereceye gir-
miş milli sporcular,

b) Belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları,
esas alınarak tamamlanır.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-

larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(7) Federasyonda çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar.
(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-

görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Bu madde kapsamında birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez
oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

ve çalışma usul ve esasları bu Ana Statüyle belirlenmek kaydıyla iktisadi işletme kurulması
için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere; Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması,
bağlı spor dallarının ayrılmasını teklif etmek ve profesyonel şube kurulması konusunda karar
almak ve Bakanlığa müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi kapsamında değerlen-
dirilmek üzere; Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunca yönetim kurulunun federas-
yonun yönetimi ve temsili hususunda yeterli bulunmadığına ilişkin olarak düzenlenen raporu
görüşmek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9- (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor fede-

rasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl
hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel
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dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullan-
mak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans
oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline ara-
cılık etme veya Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

d) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı desteğine sahip olmak. 
e) Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafın-

dan tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Fe-

derasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Ba-
kanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor fede-

rasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl
hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı. 
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı teklifi. 
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi; yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor fede-
rasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10- (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
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f) Federasyonda çalıştırılacak personel seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim
kuruluna teklif etmek.

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11- (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı dâhil on bir asıl ve on bir yedek

üyeden oluşur. Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve de-
aflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında millî olan
ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönetim
kurulu üyesi olabilecek millî sporcu bulunmaması hâlinde, bunların yerine en az bir yıldır faal
olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Federasyon başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından başkan vekilleri
ve asbaşkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(5) Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının fede-
rasyon başkanı dahil altının altına inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarış-

malar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman,

hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak,
bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğreticilerinin lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin spor dalı tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini de-
netlemek.

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

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile
her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
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l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri
ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilcilikleri bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu gö-
revlileri dışında kalan idari ve teknik personelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal hak-
larını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
r) Disiplin ihlali gerçekleştiren kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş,

sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

s) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Bakanlığa
müracaat etmek.

t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
İcra Kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula
devredebilir. Bu Kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üze-

re, en az iki ayda bir kez, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği ko-
nular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

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

Denetim kurulu
MADDE 14- (1) Denetim kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç üyenin ya-

nında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki ye-
dek üyeden oluşur.
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(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15- (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetimlerin spor
federasyonunun merkezinde yapılması zorunludur. Her mali yılda en az dört defa denetim ya-
pılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim
yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kurul,
gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret de-
netim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu, genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel kurul üye-
lerine duyurulur.

(3) Denetim kurulu tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları; Kanun ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

Disiplin kurulu
MADDE 16- (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç)  bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin ihlali oluşturacak fiiller Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
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(5) Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan
men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor
dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan indirme, lig-
den düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Federasyon tarafından çıka-
rılacak talimatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.

(6) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(7) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu ile alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir. 

(9) Disiplin yargılamasının temel usul ve esasları; Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülür. 

Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17- (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18- (1) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tec-

rübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu ka-
rarıyla istihdam edilir.

(2) Genel sekreter, federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun ta-
limatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu top-
lantılarına iştirak eder ve federasyonların idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir.
Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(3) Genel sekreter;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

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

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
(4) Genel sekreterlikte aranacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esasları; Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19- (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile gö-

revlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır. 
(3) Federasyon il temsilcilerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)

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

(4) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2022 – Sayı : 31855



(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Bakanın onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20- (1) Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Federasyon yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile,
2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların salt çoğunluğunun noter kanalı

ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
3) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü ile yönetim veya disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düş-
mesi halinde,

olağanüstü toplanır. Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi
nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Yaz olimpiyat oyunlarının herhangi bir sebeple;
a) En fazla bir yıl süreyle ertelenmesi hâlinde mevcut federasyon başkanı ve organların

görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar de-
vam eder.

b) Bir yıldan fazla süreyle ertelenmesi veya iptali hâlinde, erteleme veya iptal kararın-
dan itibaren en geç üç ay içinde genel kurul yapılır.

(3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları ola-
ğanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü ge-
çemez.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (1)
ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul
başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Göz-
lemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapıl-
madığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunar. Bakanlık, gözlemci
raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı adli ve idari işlem başlatılır.
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Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21- (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.

Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı
ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile
bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde
üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul Başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerini ve üyelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve
kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içe-
risinde genel kurulda kendilerini temsil edecek üye listesini ve bilgilerini Federasyona bildir-
mek zorundadır. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş
olması şarttır.

(4) Üye listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Mü-
dürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul üye lis-
tesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan üye listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22- (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

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

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi
ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

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

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

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

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan üyelere uyarma cezası verebileceği gibi
düzeni sürekli olarak bozan üyeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel ku-
rula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye,
toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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Genel kurul gündemi
MADDE 24- (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

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

(2) Genel Kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25- (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilan-

da yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, Genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim ku-
rulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açıla-
maz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26- (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini divan başkan-

lığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini
divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
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(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri,
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinde bulundurulur. Üye hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki
“evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul
oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir
işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf ve-
rilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

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

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Bakanlık göz-
lemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz
saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27- (1) Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır. Federasyonun büt-

çesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun
onayından sonra uygulamaya konulur.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilât ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.
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(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.
b) Bakanlık bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarı-

lacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde onu ile
milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yapılan yayınlarından
elde edilecek gelirler.

g) Eğitim, kurs, seminer ve spor federasyonunun görev alanı içerisinde yer alan spor
dalları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar. 
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Spor federasyonu mal-

larının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilir.
(5) Federasyonun görevleriyle ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sa-

yılmaz.
Federasyonun giderleri
MADDE 29- (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve

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

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirti-
lir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olmak.
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Bütçe ve harcama ilkeleri
MADDE 30- (1) Federasyon;
a) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,
b) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve

mali yapı oluşturmak,
zorundadır.
(2) Federasyon önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak miktarda borçlanma yapa-

maz.
(3) Federasyonca yapılacak ödeme ve tahsilatların 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı

Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teş-
kilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-
dindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilin-
deki parasal sınırlar uygulanır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka
bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Federasyon adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya
tahsilatların federasyonun defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

(4) Federasyonun bütçesinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların kamu
kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması esastır.

(5) Federasyon başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlü-
lüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen so-
rumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu maddeye aykırılık hâllerine ilişkin sorumlu-
luklarında kasıt veya ihmal aranmaz. Bu durumda federasyon ve alacaklıları, federasyonun yü-
kümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

(6) Yönetim kurulu, Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor fe-
derasyonunu borç altına sokacak işlem yapamaz.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31- (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur. Federasyon, raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder; yasal defterlerini, 213
sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere,
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdik ettirir ve saklar.

(2) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt,
denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Kanunda belirlenmiş standart belge, rapor ve
defterler kullanılır. 

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun ile belirlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör
ve bunlara ilişkin kurs, sınav, madalya, millîlik belgeleri, kuşak, bröve ve benzeri tüm kayıtlar
ise devamlı olarak saklanır.

(4) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(5) Bakanlık tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön veri-
lebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Bakanlıkça oluşturulacak bir merkezde
belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Bakanlıkça oluştu-
rulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe
servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(6) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.
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Denetim
MADDE 32- (1) Genel kurul ve denetim kurulunun denetim hakları saklı kalmak kay-

dıyla, Federasyonun her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruş-
turması Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Ba-
kanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir.

(3) Federasyon yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun
denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş ol-
dukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Disiplin işlemleri
MADDE 33- (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il spor disiplin kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin kurulu,

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

lebilir.
(3) İl spor disiplin kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 13/7/2019 tarihli ve 30830

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Merkez
Spor Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile İl Spor Disiplin Kurulları, Fede-
rasyonun disiplin kurulu tarafından verilecek cezalar, Merkez Spor Disiplin Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34- (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hiz-
met ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenör için çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Bakanlık
bütçesinden ayrılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak
kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 35- (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki spor dalına ilişkin tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 36- (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

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

diğer spor kulüplerinin spor dallarında, Federasyonun görev alanına giren konularda Federas-
yona bağlıdır. Spor kulüpleri il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edil-
dikten sonra, spor dalı tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır.
Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler
yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin birleşmesi, mal varlığı devri ve şirketleşme
MADDE 38- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri; 
a) Aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir, 
b) Faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını, aktif ve pasif varlıklarıyla

bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığı şeklinde dev-
redebilir,

c) Belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor ano-
nim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.

(2) Spor kulüplerinin birleşmesi, mal varlığının devri ve şirketleşme işlemleri; Kanun
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

Spor anonim şirketleri
MADDE 39- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor anonim şir-

ketleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Bir spor kulübünün
bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Kanuna
göre kurulan ve Bakanlığa tescil edilen spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili ve faaliyete
katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen spor
anonim şirketlerinin kayıt ve spor dalı tescil işlemleri iptal edilir. Bu spor anonim şirketleri ya-
rışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40- (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Kanun, 3289 sayılı

Kanun ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlük
MADDE 41- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu

Başkanı yürütür.
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GENELGELER

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2020/5 Sayılı Genelgenin

Yürürlükten Kaldırılması

GENELGE

2022/5

2 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2022 Yılının Süleyman Çelebi

Yılı Olarak Kutlanması

GENELGE

2022/6

2 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 11/6/2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LED Işık

Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6182 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6252 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6251 
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Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6247 
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Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6248 
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İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6240 

—— • —— 
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6239 

—— • —— 
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6238 
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İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6236 

—— • —— 
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6242 

—— • —— 
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6245 
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İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6231 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6230 

—— • —— 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6229 
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6232 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6246 

—— • —— 
 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6244 
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Van İnfaz Hakimliğinden: 

 

 6264 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KATENER SİSTEMLERİ VE TRAFO MERKEZLERİNİN BAKIMLARININ 
YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2022/543617 
1-İdarenin : a) Adresi  : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü  
 b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 ve 0 346 222 23 14 
 c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Çetinkaya-Divriği Hat Kesiminde 

(713+777- 778+624) Bulunan Katener Sistemleri ve 2 Adet Trafo Merkezinin Bakımlarının 
30.06.2022-30.06.2024 tarihleri arasında 24 ay süreyle yapılması için hizmet satın alınması işi. 

3-Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir.  

4-Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat, 325 nolu 
oda) 15/06/2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD Sivas 
4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. (1.Kat,113 nolu oda)  

5-İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosunda (3. kat, 
325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup; İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosundan (3. kat, 325 nolu oda) temin 
edilebilir. 

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
 6153/1-1 
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7 KALEM MUHTELİF CİNS VE ADET CİHAZ VE DEMİRBAŞ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi ihtiyacı “7 kalem muhtelif cins ve adet cihaz ve 

demirbaş alımı”, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç 

listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

SIRA 

NO 
MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR BİRİM 

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 2 ADET 
Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

2 LED KAFA LAMBASI 2 ADET 
Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

3 
MUAYENE KOLTUĞU KBB 

2 MOTORLU 
2 ADET 

Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

4 ENDOSKOPİK KAMERA FULL HD 2 ADET 
Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

5 
MUAYENE OPTİĞİ 0 DERECE 

4MM/175MM 
2 ADET 

Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

6 
MUAYENE OPTİĞİ 70 DERECE 

4MM/175MM 
2 ADET 

Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

7 
FLEKSİBL NAZOFARİNGOSKOP 

3,2 MM 
1 ADET 

Teknik 

Şartname 

16.06.2022 

Saat 12:00 

1- İhale Evrakı Bedellidir. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130,00-TL) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış 

zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 16.06.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 

bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada 

vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 13.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
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sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

belirtilen teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesine müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları Komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Ayrıca teklif edilen 

ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) 

bendi gereğince istisna kapsamındadır. 

9- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 6291/1-1 

—— • —— 
AGREGA SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/551507 

1- İdarenin: 

a)Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 3.500 Ton Agrega (2.900 Ton 0-8 mm ve 600 

Ton 8-16 mm ebatlarında) 

3- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 28.06.2022 günü saat 14.00 e kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 

AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 

nolu hesabına KDV dahil 250,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir. 

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

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. 6255/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ardahan Belediye Başkanlığından: 
1-Kat karşılığı inşaat yapımı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 

gereğince yapılacak Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Mevkii Ada Parsel 

Toplam 
Belediye 

İdari Binası/ 
m²’si 

Toplam 
Dükkanların/ 

m²’si 

Toplam İnşaatın 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici Teminat 
Bedeli Muhammen 

Bedelin %3’ü 

Kaptanpaşa 
Mahallesi 

Kura Caddesi 
343 1 2.426,70 835,81 11.980.686,74TL. 359.420,00TL. 

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık teklif 
usulü ile ihale yapılacaktır. 

a) İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa 
Mahallesi İnönü Caddesi No.27 Merkez /ARDAHAN 

b) İhale Tarih ve Saati: 14/06/2022 Salı günü saat 14:00’de 
2- İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
4- İhaleye Katılacak Olan Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır. 
A) İstekli gerçek kişi ise; 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi, 
c) Noterden onaylı imza beyannamesi, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibaren alınmış olacak) 
f) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması 

halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.)  
g)  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, 
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya 

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat 
Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükmü 
gereğince, aynı kanunun 27. maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce 
ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 
gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 

B) İstekli tüzel kişilik ise; 
a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin 

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, 
İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge  

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri 
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c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibaren alınmış olacak) 
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması 

halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.)  
f)  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, 
g) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya 

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu 
verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükmü gereğince 
düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda 
daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin 
de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri sunması gereklidir. (teklif mektubu, şartname 
ödendiğine ilişkin makbuz ve geçici teminata ilişkin belgeleri hariç.) ve Ortak Girişim 
Beyannamesi sunmak zorundadır.  

İstekliler yukarda ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa 
konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 
teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarf en geç ihale saatine 
kadar İhale Birimine teslim edilecektir. 

C) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
a) İnşaatın Muhammen bedelinin %10’undan az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile 

geçerli olan Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan 
B/Üst Yapı II. ve III. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

b) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak 
suretiyle ihaleye girecek olan istekliler inşaat mühendisliği ve mimarlık diplomalarını benzer iş 
olarak sunabileceklerdir. 

c) Belgelerin sunuluş şekli: 
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili 
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.  

5- İhale ile ilgili şartnameler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne bağlı İhale Biriminde görülebilir. Şartname 500,00TL. karşılığında temin 
edilebilir.  

6- İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 14/06/2022 Salı günü saat 14:00’de kadar 
teslim etmesi gerekmektedir. 

7- Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi. 
Resim ve harç giderleri vb. tüm masraflar müşteriye aittir. 

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- İstekliler ihaleye katılabilmeleri için üsteki şartları sağlayarak ihaleye katılabilirler. 
10- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
 5841/1-1 
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E.H. DELİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

E.H delici yedekleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 81 – 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : humeyra.kapsuk@ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2228065 

b) IKN : 2022/542952 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : E.H Delici Yedekleri Mal alımı – 6 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellim İşleri Şube Müdürlüğü ambarı/ 

ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 14.06.2022 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 6152/1-1 
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IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK SİNYALİZASYON SİSTEMİ İÇİN ENERJİ 

KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/518382 

İşin Adı  :  Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon Sistemi 

İçin Enerji Kablosu Alım İşi 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin   

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHİÇBEY/YENİMAHALLE 

b) Telefon ve faks numarası : 03125208741-5208781 - 3125208949 

c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  

görülebileceği internet adresi  : www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı : IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK 

SİNYALİZASYON SİSTEMİ İÇİN ENERJİ 

KABLOSU ALIM İŞİ 

b) Teslim [yeri / yerleri]  : TCDD 2. Bölge Bakım Servis Müdürlüğü EST 

Malzeme Deposu 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi) 

takvim günü içerisinde malzemeler 2. Bölge EST 

Malzeme Deposuna teslim edilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  

Yeterlik Değerlendirmesinin:    

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal 

ve Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 14.06.2022 - 10:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 14.06.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 1000,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6124/1-1 
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2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF KATENER ŞEFLİKLERİNDE ACİL EYLEM  

PLANI ÇERÇEVESİNDE BULUNMASI GEREKEN YEDEK SEYİR TELİ VE  

PORTÖR TELİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/511138 

İşin Adı  : 2 Bölge Müdürlüğü Muhtelif Katener Şefliklerinde 

Acil Eylem Planı Çerçevesinde Bulunması Gereken 

Yedek Seyir Tel ve Portör Tel Alınması İş (Mal 

Alımı) 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1-İdarenin  

a) Adres  : TCDD 2. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK 

KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY 

YENİMAHALLE/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası  : 03125208741-5208771 - 3125208949 

c) Elektronik posta adres  : 2.bolgesat nalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  

  görülebileceği internet adres : www.tcdd.gov.tr 

2-İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 107 mm² Seyir Tel BC 10400 Metre, 70 mm² 19/2,10 

mm CuMg04 Portör Tel 10400 Metre 

b) Teslim [yer / yerler] : TCDD 2.Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü 

EST Malzeme Deposu 

c) Teslim [tarih / tarihler] : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. 

3-İhalenin / Ön Yeterlik /  

Yeterlik Değerlendirmesinin : 

a) Yapılacağı yer : TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu 

b) Tarih ve saat : 13.06.2022 - 11:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerle yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile haleye çıkarılmış olup, haleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 13.06.2022 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 1.000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

8- Bu ihale, ceza ve halelerden yasaklama hükümler hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6123/1-1 
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KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait, Antalya İli Döşemealtı ilçesi, Kovanlık Mahallesi 

Çubuk boğazı orta mevkiinde bulunan Kalker(II.Grup) 9,95 hektar yüzölçümlü Taş Ocağı, 

malzeme karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif 

usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından Ruhsat 

geçerlilik tarihi olan 03.02.2025 tarihine kadar KİRALAMA ihalesi yapılacaktır. 

İhalenin Muhammen Yıllık Malzeme miktarı: 35.000 ton’dur.  

Malzemenin özellikleri: 

* Kalker Ocağında Üretilmiş 0-4 mm kum malzeme 

* Kalker Ocağında Üretilmiş 4-11 mm mıcır malzeme 

* Kalker Ocağında Üretilmiş 11-22 mm mıcır malzeme 

* Kalker Ocağında Üretilmiş 0-15 mm filler malzeme olmak üzere toplam malzeme 

miktarı yıllık 35.000 ton olup, malzemenin tamamının nakliyesi kiracıya aittir. 

Geçici Teminatı : 668.772,00TL’dir. 

İhale Tarihi : 16 Haziran 2022 günü Saat:14:00’dur. 

1- İhaleye gireceklerin ihale saatinden önce geçici teminat miktarını Belediyemiz 

veznesine yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi 

durumunda teminat mektubu süresiz olacaktır. 

2- İhaleye İştirak etmek isteyenler;  

a) Taşınmazın yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır. 

b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),  

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, 

tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, imza sirküleri 

ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza 

sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur. 

3- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz. 

4- Maden İşleri Genel Müdürlüğü Agrega Daire Başkanlığı’nın 3749 sayılı raporunda, 

belirtildiği üzere taş ocağı, faaliyet gösteren bitişiğindeki ruhsatlı taş ocakları ile birlikte 

koordineli olarak çalışılacaktır. 

5- İhale Komisyonu katılımcıların belgelerini inceleyip ihale konusuyla ilgisi olmayan 

sıradan ve şüpheli evrak düzenleyen katılımcıları ihaleye almayacaktır. Bu durumda Geçici 

teminat iade edilecektir. 

6- Belediye İhale günü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Diğer hususlar ihale 

şartnamesinde belirtilmiştir.  

7- İhale şartnamesi İhale Biriminde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

 5501/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Afyonkarahisar İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Mermer OSB Mah. 3. Cad. No:6 İscehisar/ 

AFYONKARAHİSAR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, yağmursuyu, 

içmesuyu, telekom ve YG-AG elektrik şebekesi 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : İscehisar/AFYONKARAHİSAR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 102.473.170 TL 

f) Geçici Teminatı :     3.074.195 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 28/06/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Afyonkarahisar İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığının Mermer OSB Mah. 3. Cad. No:6 İscehisar/AFYONKARAHİSAR adreslerinde 

görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından 

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

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6134/2-2 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Adularya Enerji 
Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ ve Tümsan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal 
ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Adularya Enerji 
Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların 
Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin 
birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak 
ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİKLER 
1- Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ 
2- Tümsan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  
“Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait; “Şartname” 

ekinde detay bilgileri belirtilen Yunus Emre Termik Santrali tesisine ilişkin binalar, makine-
ekipmanlar, iş makineleri, yedek parçalar, EÜ/1698-3/1234 numaralı “Elektrik Üretim Lisansı”, 
IV. grup kömür işletme ruhsatı (ER: 1031946) ile gayrimenkuller ve sözleşmelerden 
müteşekkildir. 

MUHAMMEN BEDEL  
"Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

1.715.500.000- (Birmilyaryediyüzonbeşmilyonbeşyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT  
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 55.000.000- (Ellibeşmilyon) TL’dir. 

Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları 
ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.  

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Adularya 
Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir.  

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ve Rekabet Kurumu 
zarfı ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 04.07.2022 tarihinde saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na 
kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi 
verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  
İhale 05.07.2022 tarihinde, saat 15:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI  
1. İhalede ancak, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 
anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan ve diğer “İdari Belgeler”i, “İhale 
Şartnamesi”ne uygun olarak süresinde ibraz eden tüzel kişiler teklif verebilir.  

Teklif verecek anonim şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem 
görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek 
üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmamış olması gerekmektedir. 

2. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

4. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım 
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde 
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 20.000- (Yirmibin) TL’yi “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir.  

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 08.06.2022 / 03.07.2022 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.  

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 40.000.- (Kırkbin) TL’yi “Adularya Enerji 
Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması 
ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla tesis ziyaretinden ve “Adularya Enerji 
Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile elektronik ortamda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan 
erişimli Bilgi Odasından yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası 
kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 
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İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye 
pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası 
cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,       
07.07.2022 tarihinde saat 15:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR  
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve 
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04.07.2022 tarihine kadar sıra 
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel :  
0 212 340 24 29 
0 212 340 20 59 
0 212 340 18 15 
0 212 340 20 40 
0 212 340 20 57 
Satış Komisyonu Başkanlığı 6336/1-1 
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KARABAĞLAR İLÇESİ UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI 
İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İhaleye Konu İş’in; 

Adı 
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi IV. Etap 11189 Ada 11 Parsel, 11190 Ada 6 Parsel, 11193 Ada 

10 Parsel, 11194 Ada 11 Parsel ve 11195 Ada 10 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi 

Niteliği 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi IV. Etap 11189 Ada 

11 Parsel, 11190 Ada 6 Parsel, 11193 Ada 10 Parsel, 11194 Ada 11 Parsel ve 11195 Ada 10 Parsel numarada 

kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi 

İhale Yöntemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” 

İşin Süresi 1440 gün (48 ay) 

Yeri ve Miktarı 

İl İlçe Mahalle Ada No 
Parsel 

No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Proje İnşaat 

Alanı (m2) 

İzmir Karabağlar Uzundere 11189 11 11.372,00 40.870 

İzmir Karabağlar Uzundere 11190 6 5.981,00 20.742 

İzmir Karabağlar Uzundere 11193 10 10.096,00 35.739 

İzmir Karabağlar Uzundere 11194 11 10.546,00 36.734 

İzmir Karabağlar Uzundere 11195 10 13.294,00 44.218 

İhale kapsamında ada-parsel toplam m² 51.289,00 178.303 

Tahmin Edilen 

Bedel 

985.758.490,28.TL.+ KDV (Dokuzyüzseksenbeşmilyonyediyüzellisekizbindörtyüzdoksanlirayirmisekizkuruş) 

KDV dahil değildir. 

Geçici Teminat 

Miktarı 
29.572.754,71 TL. (yirmidokuzmilyonbeşyüzyetmişikibinyediyüzellidörtlirayetmişbirkuruş) 

İhale Dosyası 

Satış Bedeli 

1.000,00 TL 

(binlira) 

İhale Dosyasının 

Görüleceği ve 

Temin Edileceği Adres 

/ Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 

Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No.1204 

İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR 

İhale Dosyasının 

Görüleceği ve 

Temin Edileceği Saat: 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde  

09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası 

İhale için son evrak 

verme tarihi ve saati 

Tarih: 30.06.2022 

Saat : 12:00 

İhale için evrak teslim 

adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 

Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No.1204 

İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR 

İhale tarihi (dış 

zarfların açılması) ve 

saati 

Tarih: 30.06.2022 

Saat : 14:00 

İhale salonu (dış 

zarfların açılacağı yer) 

adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası No.2183 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar 

Sinan Mah., Hol-2 2183 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR 

Mali Tekliflerin Açılma 

(iç zarfların açılması) 

Tarih ve saati 

Tarih: 07.07.2022 

Saat : 14:00 

İhale Komisyonu 

Toplantı Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası No.2183 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar 

Sinan Mah., Hol-2 2183 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR 
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İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No.1204 İzmir 

Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR adresine 

teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak 

gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 

verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 

1. DIŞ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi, 

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 

a) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer 

belgeleri. 

b) İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

Muhammen bedelin (KDV hariç) % 50'sinden az olmamak üzere, 

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, 

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (A) ALTYAPI 

İŞLERİ V.GRUP KARAYOLU İŞLERİ (altyapı+üstyapı) işleri veya (B) ÜSTYAPI (BİNA) 

İŞLERİ II. GRUP: BİNA İŞLERİ ne ait işler benzer İş olarak kabul edilecektir. 

1.16- İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari 

Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 

1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

2. İÇ ZARF 

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. 

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması 

mecburidir. 

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir 

başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde 

kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 

 6145/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

01/06/2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“Küçük Sanayi Alanı Arsa Satışı” ihale ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan 1 adet 

küçük sanayi alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak 

“Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

1-İhale 14/06/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

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

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

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

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 

imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 

halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 

d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 

f-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 

gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 14/06/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 

 

Mevkii Ada Parsel m2 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 
Açıklama 

Yeşilyurt 167 5 7514,06 8.900.000,00-TL 267.000,00-TL 

Küçük 

Sanayi 

Alanı 

 6274/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünden: 

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 14.06.2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : GAZİPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis.ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi,Nevi,Boy 

ve Sınıf 
İstif No 

Parti 

No 
Boy(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet M³/Ster TL TL 

1 

ÇIĞLIK 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
141 71 BAKIM 15255 1.950,744 900,00 52.670,00   

2 

GÜRÇAM 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
69 72 BAKIM 23649 2.428,759 960,00 69.948,00   

3 

YENİKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 137 73 BAKIM 1448 1.005,635 1.450,00 43.745,00   

4 

YENİKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 196 74 BAKIM 3864 1.186,164 1.200,00 42.702,00   

5 

YENİKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 222 75 BAKIM 11538 1.188,463 510,00 18.183,00   

6 

SİVASTI 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 83 76 BAKIM 252 241,409 1.450,00 10.501,00   

7 

SİVASTI 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 80 77 BAKIM 1599 2.190,493 1.950,00 128.144,00   

8 

SİVASTI 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 112 78 BAKIM 942 1.934,103 2.150,00 124.750,00   

TOPLAM: 596   58547 12.125,770 10.570,00 490.643,00   
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 8 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 
vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat 
miktarları,muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. 
Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde 
yayınlanmaktadır.  

Telefon 0(242) 572 1044 
Fax 0(242) 572 1904 
 

 ŞUBESİ  BANKA HESAP NOLARI 
T.C Ziraat Bankası TR950001000421328058705001 
Halk Bankası TR290001200957500005000067 
Vakıf Bankası-GAZİPAŞA ŞUBESİ TR660001500158007302330444 
 
İlan Olunur. 6161/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) II. Etap alanına 

ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Diyarbakır-Ergani Çevre Yolu Üzeri 22 km 

Yaytaş Mah. OSB 1. Cad. No:1 

Yenişehir/DİYARBAKIR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi ve 

ENH Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Diyarbakır 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 34.301.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.029.030 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/07/2022, Saat:10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F)Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Diyarbakır-Ergani Çevre 

Yolu Üzeri 22 km Yaytaş Mah. OSB 1. Cad. No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR adreslerinde 

görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından 

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

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6260/2-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞA EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kocaeli İli İzmit Belediye Başkanlığından: 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6272/1-1 

  



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6273/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6335/1-1 

  



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/1/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/2/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/4/1-1 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/6/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/7/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/8/1-1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/9/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/10/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/11/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/12/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/13/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/14/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/15/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/16/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/17/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/18/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/19/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/20/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/21/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/22/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/23/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/24/1-1 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/25/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/26/1-1 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/27/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/28/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/29/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/30/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/31/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/32/1-1 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/33/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/34/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6295/36/1-1 
 

  



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6293/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6294/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6296/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 6297/1-1 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6298/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6299/1/1-1 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6299/2/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6299/3/1-1 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6300/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6301/1-1 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6302/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6303/1-1 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6304/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6305/1-1 

  



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6277/1-1 

  



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6271/1-1 

  



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6280/1-1 

  



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6292/1-1 

  



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

DEVAMINA İLİŞKİN KARAR 

 
 6318/1-1 

  



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6269/1-1 

  



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6314/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6315/1-1 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6316/1-1 



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6317/1-1 
 

  



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6281/1-1 

  



3 Haziran 2022 – Sayı : 31855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün gündür. Postayla veya elektronik ortamda 

yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik 

Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları 

gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru 

dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, 

yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar 

için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer 

kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Profesör kadrosuna müracaat edecek 

adaylar, 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent 

ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital 

kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranlar 

dosyalarını Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar 

dosyalarını başvurdukları Fakülte Dekanlığına, teslim etmeleri gerekmektedir. 

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz. 
 

Fakülte 
Bölüm / 
Program 

Aranan Şartlar 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Anatomi alanında almış 
olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

Doçentliğini Anatomi alanında almış 
olmak. 

Profesör 1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi alanında almış olmak. 

Doçent 1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

(İngilizce) 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif 
Diş Tedavisi) alanında doçentliğini 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği 
YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji 
alanında almış olmak. YDS veya 
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
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Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Patoloji alanında almış 
olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
alanında almış olmak. YDS veya 
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Fizyoloji alanında almış 
olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Histoloji ve Embriyoloji 
alanında almış olmak. YDS veya 
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 

Doktorasını veya Uzmanlığını, 
Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte 
Yönetim, İç hastalıkları Hemşireliği, 
Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği veya Cerrahi 
Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği 
alanlarından birinden almış olmak.

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Doçentliğini Gastroenteroloji (Tıp) 
alanında almış olmak. 

Doçent 1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

(İngilizce) 

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini 
Mimarlık alanında ya da İç Mimarlık 
alanında tamamlamış olmak. Alanında 
doçentlik belgesine sahip olmak. YDS 
veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından 85 ve 
üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doçent 1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri 
alanında almış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Bilişim Sistemleri/Teknolojisi alanında 
Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup, 
Doktorasını Pazarlama alanında almış 
olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarımı 

Doktorasını İşletme (İngilizce) alanında 
almış olmak. Nöropazarlama alanında 
uluslararası yayınları olmak 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim 

elemanı alınacaktır. 

İlan Takvimi 

Duyuru Başlama Tarihi : 03.06.2022 

Son Başvuru Tarihi : 17.06.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.06.2022 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 28.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.06.2022 

 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
ARANAN ŞARTLAR 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

Rektörlük Yabancı Diller 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz / 

Amerika Dili ve Edebiyatı, İngiliz 

Dil Bilimi / Eğitimi, Mütercim 

Tercümanlık, İngiliz Edebiyatı ve 

ilgili alanların birinden lisans ve 

tezli yüksek lisans derecesi almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği 

YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 

dil puanına sahip olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

2 

 

GENEL ŞARTLAR 

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili 

puanı almış olmak gerekir. 

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik 

Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve 

aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında verilecek 

olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.) 
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2-YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş, 

3-Nüfus Cüzdanı Sureti, 

4-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 

5-Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 

6-ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 

7-Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu, (Lisans / Yüksek Lisans) 

diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi), 

8-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 

9-Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, (varsa Doktora öğrenci belgesi) 

10-Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu 

belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

11-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge. 

12-e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı 

Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı 

Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen 

Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir. 

Başvurular, ilgili belgeleri Personel Daire Başkanlığına elden şahsen teslim edeceklerdir. 

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 

olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 

tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 

www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

 6193/2/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, N45-b no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 27.05.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6118/1/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, N38-c2 no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 27.05.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, 

Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye 

gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, 

öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik 

ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan 

ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine 

sahip; 4 (dört) Uzman Personel alımı yapacaktır. 

 

Başvuru Tarihleri: 24.06.2022 – 03.07.2022 

Başvuru Yeri: 
Adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

adresinden başvurabileceklerdir. (Online Başvuru) 

Sözlü Yarışma Sınavına 

Katılmaya Hak Kazanan 

Adayların İlanı: 

22.07.2022 

Sınav Yeri: 
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı   No:72/A İzmit / 

KOCAELİ 

Sınav Sonuçlarının 

Duyurulacağı Adres: 
www.marka.org.tr  

 

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, 

Düzce, Bolu ve Yalova illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.  

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara 

ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir. 

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR  

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunmamak, 

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış 

olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş 

olmak, 
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2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI  
Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, iş tecrübesi veya KPSS puanı şartları ile 

belirlenen pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. KPSS ve İş 
deneyimi ile uzman pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan kriterler doğrultusunda 
başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre 
istihdam edilecek personel sayısının 5 katı oranında en yüksek puanlı adaylar sınava 
çağırılacaktır. Her iki başvuru türü için de son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da 
sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler; 
a) Tablo – 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca 

(YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,  
Tablo 1 – Uzman Personel Alımı Yapılacak Bölümler 

Bölüm Başvuru Türü 
Personel 
Sayısı 

İşletme, Uluslararası İlişkiler İş Deneyimi 1 

İktisat İş Deneyimi 1 

Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği 

İş Deneyimi 1 

Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği 

KPSS P1, P2, P3 1 

b) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak 
çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, iş deneyimi kapsamında 
KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır: 

a) Planlama, programlama, 
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, 
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, 
ç) İzleme ve değerlendirme, 
d) Tanıtım, danışmanlık, 
e) Şehircilik ve çevre, 
f) Araştırma-geliştirme, 
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
ğ) Finansman, 
h) İnsan kaynakları yönetimi, 
ı) Uluslararası ticaret. 
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,  

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-
esdegerlikleri ) 
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2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;  

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 

belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)  

Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 

belgelendirebiliyor olmak: 

• Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, 

kırsal kalkınma,  

• Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / 

kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,  

• Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve 

değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,  

• Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik 

uygulamaları,  

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 

uygulamalar,  

• İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,  

• Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve 

hidroelektrik enerjisi),  

• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve 

bankacılık,  

• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,  

• Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,  

• SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,  

• Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve 

yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı.  

Tablo 2 –Uzman Personel Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanı İle Başvuran Adaylar İçin) 

40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 

Belgelenmek Kaydıyla) * 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi ** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirtilen 

KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır 

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 

alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez 
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B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurular, 24 Haziran 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 03 Temmuz 

2022 tarihinde saat 23.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 

elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 

nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 

eklemeleri zorunludur.  

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde 

yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu 

başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon 

tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması 

halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. 

Tablo 3 – Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge 
Uzman 

(İş Tecrübesi) 

Uzman 

(KPSS Puanı) 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki 

mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması 

durumunda yüklenecektir. Adayların e-Devlet 

başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması 

altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, 

“Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora 

Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini 

gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.) 

Z Z 

3 KPSS sonuç bilgileri  - Z  

4 

İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren 

SGK hizmet dökümü veya ilgili işyerlerinden 

alınacak onaylı yazılar 

Z T  

5 

YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul 

edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil 

belgesi 

Z Z 

6 Adli sicil kaydı belgesi Z Z 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf 

veya erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 
Z Z 

8 
Başvurulan bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini 

taşıdığını gösterir diğer belgeler 
T T 

Z: Zorunlu                    T: Tercihen 
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ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve 

belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, 

yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır ( Belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi 

takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş 

sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek 

olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği 

sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi 

durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu 

kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 

duyurusunda bulunulur. 

C. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava 

katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 22/07/2022 tarihinde Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.marka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı 

veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın 

yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. 

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı 

kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının 

bulunduğu, Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A adresinde yapılacak olup, sınav tarihi 

daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır.  

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini 

değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.marka.org.tr internet 

adresinden duyurulacaktır.  

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki 

uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili 

kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 

görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda 

adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi 

ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir. 

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı 

olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış 

kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu; Tablo-1’de belirtilen bölümlerden başvuru yapıp, sözlü sınava davet edilen 

adaylardan, başarılı aday olmaması halinde başvuru türüne bakılmaksızın boş kalan pozisyonlar 

için Tablo-1’de yer alan diğer bölüm veya başvuru türünden başarılı olmuş adaylar belirleyebilir.  
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Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama 

hakkına sahiptir. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 

durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek 

adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.  

Sınav sonuçları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sayfasında 

(http://www.marka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte 

kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.  

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ 

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 

15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.  

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 

mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 

bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların 

görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve 

başlamama hali iki ayı aşamaz.  

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 

hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.  

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.  

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar 

ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecektir.  

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik 

soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli 

Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 

değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir.  

F. BİLGİ ALMA 

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için; 

Tel : 0262 332 01 44 – Dahili :108 

E-posta : info@marka.org.tr 

Kamuoyuna ilanen duyurulur  

 6148/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim 
üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru 
koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde 
Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne 
teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan 
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya 
başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız). 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneği. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Histoloji ve Embriyoloji alanında 
almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az beş 
yıl ders vermiş olmak. 

1 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

Şehir ve Bölge 
Planlama 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Sanat Tarihi alanında almış 
olmak. Kapadokya bölgesi üzerine çalışmaları 
bulunmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl 
ders vermiş olmak. 

1 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve 
istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Öğretim/Araştırma Görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi 

ve atama olur yazısı, 
5. Dil puanı şartı olan bölümlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı 

dil sınavından ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
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7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir), 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak 
onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru 
kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan 
belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 03.06.2022 
Son Başvuru Tarihi : 17.06.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 18.06.2022 
Sınav Tarihi : 20.06.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.06.2022 
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Mustafapaşa- 

Ürgüp/Nevşehir 50420 
NOT: 
• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik 

belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş 
sayılır. 

• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde 
(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır. 
• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda) 
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa 
yerleşkesine yapılacaktır. 

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr 

Fakülte/ 
Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 
Program 

Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar ALES YDS 
Kadro 
Sayısı 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Turist 
Rehberliği 

Öğr. 
Gör. 

Turizm alanlarından birinden lisans ve 
yüksek lisans mezunu olmak. Turizm 
İşletmeciliği alanında doktora yapıyor 
olmak. Turist Rehberliği ile ilgili 
çalışması bulunmak. 

70 - 1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent 
(Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna 
başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, 
öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 
6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 
ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 
elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün 
içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - 
ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir. 

“Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını 
Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri 
doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.” 

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. 
maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Profesör 
kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna 
başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da 
http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir. 

Duyurulur. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI-PROGRAM 
UNVANI ADET AÇIKLAMA 

FEN FAKÜLTESİ 

KİMYA 

BİYOKİMYA AD. DOÇENT 1 

Adayların, doktorasını Biyokimya 
Bilim Dalında yapmış, Kimya 
alanında doçentlik unvanını almış 
ve 3B biyobasım teknolojisi ve 
uygulamaları ile Sentetik reseptör 
konularında çalışmalarda bulunmuş 
olması gerekmektedir. 

FİZİKOKİMYA AD. PROFESÖR 1 

Adayların, doktorasını Fizikokimya 
Bilim Dalında yapmış, Kimya 
alanında doçentlik unvanını almış 
ve Porfirin Temelli Malzemeler ve 
Katalitik Oksidasyon konularında 
çalışmalarda bulunmuş olması 
gerekmektedir. 

MATEMATİK TOPOLOJİ AD. DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, doktorasını Topoloji 
alanında yapmış ve yinelemeli 
fonksiyon sistemleri konusunda 
çalışmalarda bulunmuş olması 
gerekmektedir. 
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HAVACILIK VE UZAY 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HAVA TRAFİK 

KONTROLÜ 

HAVA TRAFİK 

KONTROLÜ AD. 
DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, doktorasını Hava Trafik 

Kontrol Anabilim Dalında yapmış ve 

hızlı zamanlı simülasyon konusunda 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

HAVACILIK ELEKTRİK 

VE ELEKTRONİĞİ 

HAVACILIK ELEKTRİK 

VE ELEKTRONİĞİ AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, Doçentlik unvanını Uçak 

– Havacılık – Uzay Mühendisliği 

alanında almış ve uçuş kontrol 

sisteminde arıza tespiti konusunda 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 

DONANIMI AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında almış ve bilgi erişimi 

konusunda akademik çalışmalarda 

bulunmuş olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 İngilizce’dir. 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

ELEKTRİK 

MAKİNELERİ AD. 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, lisansını Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümünde 

tamamlamış, doktorasını Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya 

Ulaştırma Araçları ve Altyapısı 

alanında yapmış ve raylı sistem 

araçlarında kayma kontrol 

yöntemleri konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 İngilizce’dir. 

ELEKTRONİK AD. PROFESÖR 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında almış ve atomik boyutlu 

yarıiletken aygıt tasarım ve üretimi 

ile tümleşik optik alanlarında 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

TELEKOMÜNİKASYON 

AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında almış ve bilgisayarlı görü 

alanında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Endüstri Mühendisliği alanında 

almış ve matematiksel programlama 

ile makine öğrenmesi yöntemleri 

geliştirilmesi konusunda çalışmalar 

yapmış olması gerekmektedir. 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

HİDROLİK AD. DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını İnşaat 

Mühendisliği alanında almış ve 

Uydu görüntüleri destekli hidrolojik 

modelleme ve akım tahmin 

konusunda çalışmalar yapmış 

olması gerekmektedir. 

YAPI AD. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, doktorasını İnşaat 

Mühendisliği alanında yapmış ve 

yığma yapıların taşıyıcı 

bileşenlerinin çevrimsel davranışı ve 

tarihi köprülerin deprem 

performansı konusunda çalışmalar 

yapmış olması gerekmektedir. 

KİMYA 

MÜHENDİSLİĞİ 

TEMEL İŞLEMLER VE 

TERMODİNAMİK AD. 
PROFESÖR 1 

Adayların doçentliğini Kimya 

Mühendisliği alanında almış, 

Biyopolimerler ve Mikro/Nano 

Katkılı Termoplastik Kompozitlerin 

Üretimi ve Karakterizasyonu 

konularında çalışmalar yapmış 

olması gerekmektedir. 

MALZEME BİLİMİ VE 

MÜHENDİSLİĞİ 

MALZEME BİLİMİ VE 

MÜHENDİSLİĞİ AD. 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, doktorasını Malzeme 

Bilimi ve Mühendisliği alanında 

yapmış olması ve Piezoelektrik 

malzemeler, kurşunlu-kurşunsuz 

çok katmanlı piezoelektrik 

seramiklerin üretim süreçleri ve 

uygulamaları konusunda çalışmalar 

yapmış olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 İngilizce’dir. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını Spor 

Bilimleri alanında almış, hareket ve 

antrenman bilimleri alanında ve 

alternatif performans geliştirme 

yöntemleri konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması gerekmektedir. 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını Spor 

Bilimleri alanında almış ve futbolda 

taraftar odaklılık ve ilişki kalitesi 

konularında çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 
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PORSUK MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 

TEKNOLOJİLERİ 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI PR. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi alanında almış ve karma 

öğrenme, mobil öğrenme ile metin 

tabanlı programlama konusunda 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

ELEKTRONİK VE 

OTOMASYON 

İNSANSIZ HAVA 

ARACI TEKNOLOJİSİ 

VE OPERATÖRLÜĞÜ 

PR. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, doktorasını Makine-

Aerodinamik alanında yapmış ve 

akışkanlar mekaniği, uçak kanat ve 

yüzeyleri, insansız hava araçları 

konularında çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

ULAŞTIRMA MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

MOTORLU ARAÇLAR 

VE ULAŞTIRMA 

TEKNOLOJİLERİ 

RAYLI SİSTEMLER 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ 

PR. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, Lisansını Makine 

Mühendisliği Bölümünde 

tamamlamış, Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği alanında doktorasını 

yapmış ve raylı sistemlerde ray 

kusurları üzerine çalışmalarda 

bulunmuş olması gerekmektedir. 

YER VE UZAY 

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

- 

JEODEZİ VE COĞRAFİ 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

AD. 

DR. ÖĞR ÜYESİ 1 

Adayların, lisans derecesini Harita 

Mühendisliği, Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği veya 

Geomatik mühendisliği alanında 

almış, doktorasını Uzaktan Algılama 

ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim 

Dalında yapmış ve optik uydu 

görüntüleri, insansız hava araçları 

ve yersel LİDAR sistemleri ile kütle 

hareketleri konusunda çalışmalarda 

bulunmuş olması gerekmektedir. 

- 
UYDU VE UZAY 

BİLİMLERİ AD. 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Adayların, lisans derecesini 

Endüstri Mühendisliği alanında 

almış, doktorasını Uzaktan Algılama 

ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim 

Dalında yapmış ve coğrafi kodlama 

konularında çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

 6068/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Ziver Vakfı 

VAKFEDENLER : Veysel DEMİRCİ, Hülya DEMİRCİ, Fahrettin GÜRBÜZ. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.05.2022 tarihinde kesinleşen ve 21.04.2022 

tarih ve E:2022/38, K:2022/162 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-

kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler geliştirmek suretiyle, sosyal ve insani meselelerin 

çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine, maddi ve manevi yardımların yapılmasına, 

vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Veysel DEMİRCİ, Hülya DEMİRCİ, Fahrettin GÜRBÜZ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Tasfiyeden arta kalan mal varlığı vakıfla benzer amaçlı bir vakfa intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 6165/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Perizade Kaya Eğitim ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Nimetullah KAYA, Baran KAYA, Ahmet KAYA, Muhammet Berzan 

KAYA. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.05.2022 tarihinde kesinleşen 

28.04.2022 tarihli ve E:2021/236 K:2022/173 sayılı ek kararı ile aynı mahkemenin 04.03.2022 

tarihli ve E:2021/236 K:2022/173 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli, manevi ve kültürel değerlerine, geleneklerine bağlı, iyi ahlak 

sahibi, manevi değerleri özümseyen, ilim ve fazilet sahibi, nitelikli, üretken aydın insan gücünü 

yetiştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL(YüzbinTL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Nimetullah KAYA, Baran KAYA, Ahmet KAYA, Muhammet 

Berzan KAYA. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 6166/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Genel Kurulundan: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1319 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 101)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5628)
–– Kapadokya Alanı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5629)
–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın

Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5630)
–– Kocaeli İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:

5631)
–– Bursa İli, Orhangazi İlçesinde Bulunan Alanın Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Bursa

Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5632)
–– Konya İli, Selçuklu İlçesinde Bulunan Alanın TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya

Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5633)
–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler

veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel
Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun
Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 22/4/2021 Tarihli ve
3900 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5634)

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası”
Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5635)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642,
5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/227, 228, 229, 230, 231,

232, 233)

YÖNETMELİKLER
–– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5649)
–– Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

ANA STATÜLER
–– Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ana Statüsü

GENELGELER
–– 2020/5 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2022/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
–– 2022 Yılının Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2022/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Led Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/06/2022 Tarihli ve 11001 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02/06/2022 Tarihli ve 10212 Sayılı Kararı

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


