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BİRİNCİ BÖLÜM 
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 Amaç 

 Madde 1- Bu talimatın amacı; Özel Sporcular Spor yarıĢmalarının, Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu kurallarına uygun olarak yönetilmesini, bununla ilgili çeĢitli 

organizasyonların yapılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir. 

 

 Kapsam 

 Madde 2- Bu talimat, Özel Sporcular Spor dalında faaliyette bulunan spor kulübü, 

organizasyonlar ve ilgili diğer tüm resmi ve özel kurum kuruluĢların, Ģirketlerin, 

üniversitelerin, geliĢtirici ve performans artırıcı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan 

faaliyetlere yönelik olarak yapılan her türlü yarıĢma faaliyetlerini kapsar. 

 

 Dayanak 

 Madde  3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9.maddesi 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları 

Çerçeve Statüsü ile 06.04.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

 Tanımlar 

 Madde  4-  Bu talimatta adı geçen; 

Bakanlık   :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu  

      Bakanlığı, 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür   : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Federasyon   : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu BaĢkanlığını, 

Federasyon BaĢkanı  : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu BaĢkanını  

Ġl Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünü, 

Ġl Müdürü   : Gençlik ve Spor Ġl Müdürünü, 

Ġlçe Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürlüğünü 

Ġl  Temsilcisi   : Federasyon Ġl  Temsilcisini, 

YarıĢma : Federasyon, il temsilcilikleri ile özel kuruluĢlar tarafından   

yapılan yarıĢmaları, 

Federasyon Temsilcisi  : Federasyonca organizasyonlarda görevlendirilen kiĢiyi, 

ĠNASFĠD    : Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunu 

Özel Olimpiyatlar  : Özel Olimpiyatlar Organizasyonunu 

       ifade eder. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

 Yarışma Düzenleme Yetkisi 

 Madde 5- (1) Türkiye’ de düzenlenecek Federasyona bağlı tüm branĢlarda yarıĢmalar 

düzenlemek, denetlemek ve sonuçlarını tescil etmek yetkisi Federasyona aittir. Ġllerde Ġl 

Temsilciliğince düzenlenecek yarıĢmaların denetlenmesi Federasyon tarafından yapılır. 

(2) Diğer Resmi kurum ve özel kurumlar ile kulüplerce yarıĢmaları düzenlemek, 

Federasyonun iznine bağlıdır. YarıĢmaların denetim ve onay yetkisi Federasyona aittir. 

 (3) Silahlı Kuvvetler hariç diğer resmi ve özel kurumlar ile kulüpler, yurtiçi ve yurtdıĢı 

her türlü yarıĢmaya katılabilmek için Federasyonun görüĢ ve iznini almak zorundadırlar. 

 (4) Gerek (ĠNASFĠD – Özel Olimpiyatlar) ve gerekse bu kuruluĢa üye ülke 

kuruluĢlarınca düzenlenecek yarıĢmalara katılacak, sporcu, antrenör, hakem ve idareci 

belirleme yetkisi tümüyle Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna aittir. Bu yetki hiçbir 

Ģekilde devredilemez.   

 

 Yarışma Dönemi 

 Madde 6- (1) Özel Sporcular Spor yarıĢma sezonu tüm branĢlarda her yılın 01 Ocak 

tarihinde baĢlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Bu dönem içinde Federasyon yönetim kurulu 

kararı ile iĢlerlik kazanan Federasyon faaliyet programı uygulamaya girer. Ġl faaliyet 

programları Federasyon tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. 

 

 Yarışmalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Koşulları  

 Madde 7- (1)YarıĢmalara katılacak kulüplerin Genel Müdürlük, Ġl Müdürlüğü ya da 

Federasyonca tescil edilmiĢ olmaları, tescil edilmiĢ kulüplerin, faaliyetlere katılma istemlerini 

bildirmeleri ve istemlerinin kabul edilmesi gerekir. Yapılacak özel uluslararası yarıĢmalarda 

ĠNASFĠD ve Özel Olimpiyatlar veya ilgili branĢın TÖSSFED ce tanınmıĢ uluslararası 

federasyonuna üye ülke kulüpleri kabul edilirler. 

  

 Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Koşullar 

 Madde 8-(1) YarıĢmalara katılacak sporcularda aĢağıda belirtilen koĢullar aranır: 

a- Bireysel veya temsil edeceği kulüp adına o dönem için vize edilmiĢ Özel Sporcular  

sporcu lisansı bulunması,  

b- Disiplin talimatına göre yarıĢmalardan süreli veya süresiz men cezası almamıĢ 

olması, 

c- Uluslararası yarıĢmalarda ĠNASFĠD ve Özel Olimpiyatlar veya ilgili branĢın 

TÖSSFED ce tanınmıĢ uluslararası federasyonunun sporcuları kabul edilecektir. 

 

 Yarışma Çeşitleri 

 Madde 9- Özel Sporcular Spor yarıĢma çeĢitleri her branĢın teknik kurulları tarafından 

hazırlanacak olan ve Federasyon web sitesinde yayınlanacak Kural Kitapçığıyla duyurulur. 

 
 Yarışma Müfredatları: 

 Madde 10- YarıĢmalar zorunlu ve serbest müfredat ile yapılır. Hangi branĢ ve 

kategoride zorunlu müfredat yapılacağı ilgili teknik kurullarca belirlenir ve yönetim 

kurulunca onaylanarak sezon baĢında duyurulur. Gerekli görüldüğü takdirde teknik kurullar 

sezon içinde değiĢiklik yapabilirler. 

 

  



Kategoriler:  

 Madde 11- Uyulması gereken kategoriler branĢların teknik kurullarınca hazırlanacak 

ve Federasyonun web sitesinde yayınlanacak Kural Kitapçığıyla duyurulur. 

 

 Yarışma Şekilleri:  
 Madde 12- Yapılacak yarıĢma Ģekilleri branĢların teknik kurullarınca hazırlanacak ve 

Federasyonun web sitesinde yayınlanacak Kural Kitapçığıyla duyurulur. 

 

 Değerlendirme ve Sıralama 

 Madde 13- Sporcuların yarıĢmalarda hangi sistemde değerlendirileceği ve nasıl 

sıralanacakları ile puanlama tabloları branĢın teknik kurulunca hazırlanacak ve Federasyonun 

web sitesinde yayınlanacak Kural Kitapçığıyla duyurulur.  

 

 Lisans 

 Madde 14- Her türden Özel Sporcular Spor yarıĢmalarına Sporcu, Lisans, Tescil, 

Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Yönetmeliğine göre kulüpleri adına lisans almıĢ sporcular 

vizeli lisansla katılmak zorundadır. Kulübü olmayan sporcularda ferdi lisansla yarıĢabilirler. 

Sporcu lisansının dıĢında hiçbir belge ile yarıĢmalara katılamaz. Lisanslar yarıĢma 

baĢlamadan önce kayıt onay sırasında yarıĢma yönetimine teslim edilir. YarıĢma sonuna kadar 

lisanslar yönetimce muhafaza edilir. 

 

 Yarışmadan Ayrılma 

 Madde 15- YarıĢmalara katılan sporcular, sebep göstermeksizin ayrılmaları 

durumunda yarıĢmadan diskalifiye edilirler. YarıĢmacıların ayrılma istekleri baĢhakem 

tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 

 

 Yarışma Organizasyonu 

 Madde 16- Özel Sporcular Spor yarıĢmalarının organizasyonu organizasyon kurulu 

tarafından yapılır ve/veya denetlenir. 

 

 Organizasyon Kurulu ve Teknik Kurul 

 Madde 17- Ülke içinde yapılacak yarıĢmaların hazırlıklarını yapmak ve yürütmek, 

özel organizasyonlarca düzenlenen yarıĢmaları denetlemek ile yükümlü bir kuruldur. 

  

 Yarışma Yönetimi 

 Madde 18- YarıĢmaların teknik ve ulusal ve uluslararası kurallara uygun 

yönetilmesini sağlamak üzere, baĢhakem, hakemler, yarıĢma yönetmeni ve bilgi iĢlem 

görevlilerinden oluĢan yarıĢma yönetimi belirlenir. 

 
  Hakemler 

 Madde 19- Her branĢın yürütülmesi o branĢta yetkili olan hakemler tarafından 

sorunsuzca yürütülmesi sağlanır. Bu hakemler federasyonca görevlendirilir.  

 

 Yarışma Yönetmeni 

 Madde 20- YarıĢmaların genel gidiĢini sağlamak ve yarıĢmalara katılan idareci, 

antrenör, sporcu ve yarıĢma görevlilerinin sevk ve idaresini sağlamak üzere görevlendirdiği 

kiĢidir. Yönetmen, baĢhakemden aldığı talimatlar doğrultusunda yarıĢmanın düzenini sağlar. 

YarıĢma yönetmeni gerekli gördüğünde kendisine yardımcı olmak üzere, gerekli gördüğü 

diğer hizmetler için yeterli sayıda personel görevlendirir. 

 

  



Bilgi İşlem Görevlisi 

 Madde 21- YarıĢmaların puanlama sistemini düzenli olarak kaydetmek, sıralamak ve 

derecelendirmek, sonucu ilan etmek üzere yarıĢma yönetmenine bağlı olarak bilgi iĢlem 

görevlisi atanır. 

 

 Yarışma Düzeni:  

 Madde  22- YarıĢmalarda branĢın özelliğine göre aĢağıdaki kurallar doğrultusunda 

davranılır: 

a- YarıĢmalara açılıĢ töreni ile baĢlanır. AçılıĢ konuĢması, istiklal marĢı, saygı 

duruĢlarından sonra, önce hakemler yerlerine alınır. Hakemlerin yerlerine 

yerleĢmesinden sonra, yarıĢmaya katılacak sporcular ve antrenörleri eĢliğinde 

yerlerini alırlar. 

b-  YarıĢma yönetmeni, yarıĢma sahasının düzenini sürekli kontrol eder. yarıĢ 

düzenini bozanları uyarır; uyarısına rağmen aynı davranıĢı gösterenleri saha dıĢına 

çıkartır. 

c- BaĢhakem de yarıĢma düzenine aykırı davranıĢta bulunan sporcu ve antrenörleri 

uyarır. Uyarıya rağmen aynı davranıĢı gösteren sporcu, antrenör ve idarecileri 

sahadan çıkartır. Gerek görülmesi halinde disiplin kurulunca cezalandırılır. 

d- YarıĢma yönetmeni, baĢhakemin de görüĢü ile basın için ayrı yerler ayırır. 

Olanaklar ölçüsünde fotoğraf, film ve TV kameraları için saha içinde ayrılmıĢ 

yerler kullanılabilinir. 

e- Not ilanı, bilgi iĢlem görevlisi ile saha içi haberleĢmede olanaklar ölçüsünde 

elektronik araçlar kullanılır. Mümkün olmadığı takdirde bu maksatla hazırlanmıĢ 

malzemeler kullanılabilir. 

  

 Kıyafetler: 

 Madde 23- BranĢlar kıyafet kurallarını teknik kurullarınca hazırlanacak Kural 

Kitapçığıyla yayınlanarak uygulanır. 

 

 Törenler 

 Madde 24- YarıĢmalarda açılıĢ, kapanıĢ ve ödül dağıtımı için yapılın törenlere tüm 

yarıĢmacıların katılmaları zorunludur. Törenlerde yarıĢma kıyafetleri giyilir. Ödül törenine 

mazeretsiz katılmayan sporcuların madalya ve gerekirse takım ve bireysel olarak puanları da  

iptal edilebilir. 

 

 Toplantılar 

 Madde 25- Ġlgili yarıĢmalar için, Federasyon BaĢkanının ya da görevlendireceği 

yarıĢma yönetmeninin baĢkanlığında Organizasyon (Teknik) toplantısı yapılır. Toplantıya 

yarıĢmaya katılacak tüm kulüp ya da kuruluĢların temsilcileri, antrenörler katılır.  

  

 Isınma Turları 

 Madde 26- YarıĢma yönetimince, yarıĢmalara katılacak sporcuların ve antrenörlerin 

saha/salon ile uyum sağlayabilmeleri açısından ısınmaları antrenörce sağlanır. Sporcular 

programda belirtildiği Ģekilde ısınma yaparlar. Kendilerine ayrılan zamanda ısınmaya 

katılmayan Sporcular bu haklarını kaybederler.  

 

 İtirazlar 

 Madde 27 – YarıĢmalar ile ilgili itirazlar iki aĢamada yapılır. 

a- YarıĢma öncesi itirazlar: YarıĢmaya katılacak sporcuların lisans ihlalleri ve cezalı 

bulunmaları nedeniyle yarıĢmaya katılamayacak olanlarla ilgili itirazlar, 

organizasyon toplantısında (Teknik Toplantı ) itiraz edilir. Ġtirazlar yazılı olarak 



yarıĢma yönetmenine verilir. YarıĢma yönetmeni ve BaĢhakem itiraza konu 

belgeleri inceleyip, kararını verir. Karar kulüp idarecisine veya antrenörüne 

bildirilir. 

b- YarıĢma içi itirazlar: YarıĢma sırasında itirazlar antrenör veya idarecisi tarafından 

yazılı olarak yarıĢma yönetmeni vasıtasıyla baĢhakeme yapılır.  

c- Ġtiraz için sezon baĢında Federasyon yönetim kurulunca belirlenen rakam makbuz 

karĢılığı yatırılır. Ġtirazın kabul edilmesi halinde bedel iade edilir. Reddedilmesi 

halinde bedel Federasyona gelir kaydedilir. 

d- (a) bendinde belirtilen itirazlarda yarıĢmaların bitiminden itibaren 3 gün içerisinde 

yönetim kuruluna itiraz edilebilinir. 

 

 Cezalar 

 Madde 28- YarıĢmalarda uygunsuz davranıĢlarda bulunanlar hakkında ayrıca disiplin 

talimatnamesi gereği iĢlem yapılır. 

 

Ödüller 

Madde 29-Faaliyette bulunan spor kulüpleri, organizasyonlar ve ilgili diğer tüm resmi 

ve özel kurum kuruluĢlar, Ģirketler ve üniversiteler tarafından düzenlenen yarıĢmalarda 

ödüller organizasyon tarafından verilir.  

 

 Raporlar 

 Madde 30- BranĢ Teknik Kuruları yarıĢmaların genel gidiĢi, değerlendirmeler, yapılan 

itirazlar, yarıĢmada görev alanlar, katılımcı sayısı, sonuçlar, gözlemler ve tavsiyeleri içeren 

gözlem raporunu yarıĢmaların bitmesinden itibaren 5 gün içerisinde Federasyona rapor 

verirler.Yapılan itirazların değerlendirilmesinde bu raporlar esas alınır. 

 
 Kayıtlar 

 Madde 31- YarıĢmalarla ilgili tüm kayıtlar, bilgi iĢlem kurulu tarafından alınır. 

YarıĢmalara kayıtlar en geç iki hafta önce açılır. YarıĢma baĢlamadan iki gün önce 

sonlandırılır. Kayıtları alınan sporcular yarıĢmadan önce belirtilen zaman aralığında kayıt 

onaylarını yaptırmak zorundadırlar. YarıĢma sonuçları ile ilgili kayıtlar Federasyonca tescil 

edilir. 

 

 Faaliyet İzin Belgesi 

 Madde 32- Özel yarıĢma faaliyeti yapmak isteyen kiĢi ve kurumlara, yapmak 

istedikleri faaliyetin türüne göre Faaliyet Ġzin Yazısı verilir. Bu izin belgelerinin kapsamı 

Ģunlardır: 

            1-Üniversite Özel YarıĢmaları Ġzin Yazısı: 

                 2-Ulusal Özel YarıĢmalar Ġzin Yazısı:  

  3-Uluslararası Özel YarıĢmalar Ġzin Yazısı: 

 

  Yarışma İzin Yazısı İçin İstenen Belgeler 

YarıĢma faaliyeti düzenlemek isteyen kurum veya kuruluĢlar, öngörülen etkinlik tarihinden en 

az 30 gün önce, aĢağıda listelenen belgeleri bir dosya içerisinde federasyona iletmek 

zorundadır.  

  Üniversite Özel YarıĢmaları Ġzin Yazısı Ġçin Ġstenen Belgeler  

a) Faaliyet adresi ve tarihini belirtir dilekçe  

b) YarıĢmanın içeriklerini belirtir kapsamlı etkinlik programı. 

c) Kullanılmak istenen spor salon/saha ile faaliyeti düzenleyecek olan kurum 

veya kuruluĢun karĢılıklı olarak imza altına aldıkları spor salonu/sahası  

kullanım sözleĢmesi. 



d) Varsa, sponsorlar ile yapılmıĢ sözleĢmenin aslı veya noter tasdikli örneği.   

e) Katılımcılara verilecek belgenin basılı örneği  

f) Federasyon ve üniversitenin anlaĢtığı yarıĢma Ģartnamesi. 

g) Yönetim kurulu tarafından belirlenen Faaliyet Ġzin Belgesi ücretinin 

federasyon hesabına yatırıldığına dair banka dekontu . 

 

Ulusal Özel YarıĢmalar Ġzin Yazısı Ġçin Ġstenen Belgeler  

a) Faaliyet adresi ve tarihini belirtir dilekçe  

b) YarıĢmanın içeriklerini belirtir kapsamlı etkinlik programı. 

c) Faaliyeti yapacak olan kurum veya kuruluĢun kanuni adresi. 

d) Vergi levhası fotokopisi. 

e) Ticaret Odasından alınacak “ticari faaliyet alanını” belirtir belge.  

f) ġirket imza sür küsü (noter onaylı)  

g) Kullanılmak istenen spor salonu/sahası ile faaliyeti düzenleyecek olan kurum 

veya kuruluĢun karĢılıklı olarak imza altına aldıkları spor salonu/sahası 

kullanım sözleĢmesi. 

h) Varsa, sponsorlar ile yapılmıĢ sözleĢmenin aslı veya noter tasdikli örneği.  

i) Katılımcılara verilecek belgenin basılı örneği  

j) Federasyon ve organizasyonun anlaĢtığı yarıĢma Ģartnamesi. 

k) Yönetim kurulu tarafından belirlenen Faaliyet Ġzin Belgesi ücretinin 

federasyon hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Faaliyet Ġzin Belgesi 

verileceği kendisine bildirilenler ücretlerini ilgili federasyon hesabına yatırırlar 

ve banka ödeme dekontu Faaliyet Ġzin Belgesi verilirken teslim alınır). 

 

Uluslararası Özel YarıĢmalar Ġzin Yazısı Ġçin Ġstenen Belgeler  

a) Faaliyet adresi ve tarihini belirtir dilekçe. 

b) YarıĢmanın içeriklerini belirtir kapsamlı etkinlik programı. 

c) Faaliyeti yapacak olan kurum veya kuruluĢun kanuni adresi. 

d) Vergi levhası fotokopisi. 

e) Ticaret Odasından alınacak “ticari faaliyet alanını” belirtir belge.  

f) ġirket imza sür küsü (noter onaylı)  

g) Kullanılmak istenen spor salonu/sahası ile faaliyeti düzenleyecek olan kurum 

veya kuruluĢun karĢılıklı olarak imza altına aldıkları spor salonu/sahası 

kullanım sözleĢmesi. 

h) Varsa, sponsorlar ile yapılmıĢ sözleĢmenin aslı veya noter tasdikli örneği.   

i) Katılımcılara verilecek belgenin basılı örneği  

j) Federasyon ve organizasyonun anlaĢtığı yarıĢma Ģartnamesi.( ĠNASFĠD ve 

Özel Olimpiyatlar veya TÖSSFED nun tanıdığı uluslararası federasyondan 

gelen sporcu ve hakemlerle ilgili harcırahların teminata bağlanması.) 

k) Yönetim kurulu tarafından belirlenen Faaliyet Ġzin Belgesi ücretinin 

federasyon hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Faaliyet Ġzin Belgesi 

verileceği kendisine bildirilenler ücretlerini ilgili federasyon hesabına yatırırlar 

ve banka ödeme dekontu Faaliyet Ġzin Belgesi verilirken teslim alınır). 

l) ĠNASFĠD ve Özel Olimpiyatlar veya TÖSSFED nun tanıdığı uluslararası 

federasyonun izniyle yapılan yarıĢmaların ücreti ilgili Uluslararası 

Federasyonun hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 

 

 Harç Bedeli 

Madde 33-Federasyonun onayı ile yapılacak Üniversite Özel YarıĢmaları, Ulusal Özel 

YarıĢmalar ve Uluslar arası Özel YarıĢmalar faaliyetlerinin harç bedelleri, faaliyetin 



kapsamına göre her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Federasyonun Resmi web 

sitesinin ücretler bölümünde duyurulur.  

 

Faaliyet İzin Belgesi Geçerlilik Süreleri 

Madde 34- Faaliyet Ġzin Belgeleri bir sefer için verilir. Farklı tarihlerde yarıĢma 

faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluĢlardan her faaliyet için ayrı baĢvuru yapması istenir 

ve her faaliyet için ayrı bir izin belgesi verilir. Faaliyet Ġzin Belgeleri devredilemez ve faaliyet 

tarihlerinde değiĢiklik yapılamaz. 

 

 Faaliyet İzin Belgelerinin İptal Edilmesi 

Madde 35- Taahhütlerini yerine getirmediği federasyonun ilgili kurullarınca rapor 

edilen kurum ve kuruluĢların Faaliyet Ġzin Belgeleri, geçerlilik süresi beklenmeden iptal 

edilir. Bu tür Faaliyet Ġzin Belgesi iptal edilmiĢ kurum ve kuruluĢlara ücret iadesi yapılmaz ve 

ileriki baĢvurularında Faaliyet Ġzin Belgesi verilmez. 

 

 İzin Belgesi Olmadan Yürütülen Faaliyetler 

Madde 36- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Faaliyet Ġzin Belgesi almadan 

yarıĢma faaliyeti düzenleyenler hakkında iĢlem baĢlatır, ilgili birimlere suç duyurusunda 

bulunur ve izinsiz yürütülen faaliyetin durdurulmasını ilgili kurumlardan talep eder. 

 

 Talimatta Yer Almayan Konular 

 Madde 37- Bu talimatta yer almayan konular hakkında karar alma yetkisi Eğitim 

Kurulunun ve Teknik kurulunun görüĢü alınarak Yönetim Kurulu karara bağlar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 Yürürlük 
 Madde 38- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi web 

sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 39- Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon BaĢkanı 

yürütür. 

   
 
Tarık BĠTLĠS          M.Ufuk ġENKUTLU    M.Abdullah TUNCAY  Can DĠREKÇĠ      Esat KOÇ 

      BaĢkan                  BaĢkan Vekili               BaĢkan Vekili           Üye          Üye  

                  

 

          

M.Ali KARADAĞ     Emre AġIK     Ġbrahim KUTLUAY     Esra ġAKAR          Cengiz ÖZSAN 

    Üye                 Üye                Üye            Üye             Üye 

                        

 

                                         

Prof.Dr. Mustafa GÜL  Fevzi KĠRAZ  Ġlham KAPLAYAN S.Ahmet TOSUN

 Üye            Üye                Üye              Üye 

 

 

Haluk GÜRġEN 

          Üye  



 


