


Antalya Airsoft Spor Kulübü Derneği bir hobi grubudur. Arkadaș grubudur. Sosyal 

platformdur. Grubun yönetim biçimi ve kararları hobinin gelișmesini sağlayacak ve 

herkesin keyif almasını sürdürecek șekilde alınmak zorundadır. 

Üye olabilmek için 21 yașını doldurmuș olmak gerekir.

Antalya Airsoft grubuna katılım ücretlidir. Üyelerden giriș aidatı ve yıllık aidatı alınır. 

Aidatını zamanında ödemeyenler gruptan uzaklaștırılacaktır. Gruptan herhangi bir 

neden ile ayrılanlardan tekrardan katılım ücreti istenebilir. Öğrenciler aidatlardan 

muaftır. Meslek sahipleri hariç.

Antalya Airsoft Grubunun ortak alanlarında ve etkinliklerinde, Türkiye Cumhuriyeti 

yasalarını ve uluslararası kanunları, anlașmaları, tüzükleri çiğneyen mesajlar 

yazılamaz, konușmalar yapılamaz, ilgili materyal gönderilemez. Siyasi ve dini 

propaganda, genel ahlaka aykırı küfürlü yazı, argo kabul edilen yazılar, hakaret benze-

ri yazılar yazılamaz, konușmalar yapılamaz. Ayrıca, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep 

veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine 

kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düșmanlığa alenen tahrik edici yazılar ve 

konușmalar ve halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen așağılayan 

yazılar yazılamaz, konușmalar yapılamaz. Hiç kimse, din adına konușmak, kișilerin 

uyması gereken kuralları düzenlemek ve fikirlerini grup içerisinde kabul ettirmeye 

çalıșmak gibi haklara sahip değildir. Grup yönetimi, grup ortak alanlarında veya etkin-

liklerinde genel ahlak ve felsefesine ters düșecek herhangi bir ideoloji veya materyalin 

yer almasına izin vermez. Üçüncü bir șahsı veya bir kurumu küçültücü veya hakaret 

edici söylemler veya yazılar kullanılamaz. Grup içinde kișisel problemler ve anlașma-

zlıklar tașınamaz. Üyelerin birbirine karșı kișisel saldırılar yapmalarına izin verilemez.

Bu gibi durumlarda yönetim kurulu üyeleri kurallara uymayan durumlarda üyeyi geçici 

veya tamamen gruptan uzaklaștırabilir.



Airsoft malzemelerini veya Antalya Airsoft Etkinlik resimlerini kullanarak sosyal 

medyada veya bașka bir ortamda kendisini kolluk kuvvetlerine benzetecek șekilde 

kullananlar gruptan ve oyunlardan süresiz men edilecektir.

Grup ortak alanları dıșında gerçekleșen kișisel problemler grubu bağlamaz. Eğer bu 

durum gruba negatif șekilde etki etmeye bașlarsa üyeler veya üye adayları geçici 

veya tamamen gruptan uzaklaștırılacaktır.

Antalya Airsoft Grubu üyeleri arasındaki airsoft ile alakalı ve ya alakasız alıșverișler-

indeki anlașmazlıklar grubun huzuruna etki edecek bir konudur. Bir tarafın açıkça 

mağdur edildiği veya kazıklandığı tespit edilirse, arkadaș ortamı zarar göreceği için 

üye veya üyeler gruptan uzaklaștırılacaktır.

Antalya Airsoft’un kayıtlı olduğu veya olmadığı Airsoft camiasındaki  2.el alım satım 

platformlarında  Antalya Airsoft dıșındaki takım ve takım oyuncularına referans 

olmak yasaktır. Bu platformlarda kurallara uymayıp Antalya Airsoftun ceza almasına 

neden olan üye takımdan uzaklaștırılır.

Antalya Airsoft Grubunun ortak alanlarında hobi harici konularda gereksiz kullanım 

yapan veya paylașımlar yapmak yasaktır. Saat 23:00 den sonra Ana Whatsapp 

grubunda acil olmayan paylașımlar yasaktır. 

Airsoft replikaların oyun dıșında canlılara karșı kullanılması yasaktır. Tespit edildiği 

durumlarda yönetim üyeyi geçici veya tamamen gruptan uzaklaștırabilir.

Yanlıș anlașılmaların önüne geçmek için airsoft ekipmanlarına silah, tüfek vb 

tanımlar kullanmak yasaktır. Bunların yerine oyuncak, replika denilecektir.



Antalya Airsoft Grubunu bir başkan dört üyeden oluşan Yönetim kurulu koordine 

eder. Yönetim kurulu  2 yılda bir  seçimle  belirlenir. Kararlar oy çoğunluğuyla 

alınır. Yönetim kurulu üyesi istifa ederse yerine yeni üye yönetim kurulu 

tarafından seçilir. Başkan istifa ederse bir ay içinde seçime gidilir. O süreçte 

yönetim kurulu kendi içinde geçici başkan seçemez ve grubu bağlayan karar 

alamaz. Yönetim kurulu komple istifa ederse yerine disiplin kurulu vekalet eder 

ve grubu bağlayan karar alamaz. Seçimi Disiplin Kurulu düzenler. Gizli oy usulü 

seçim yapılır. Seçim iki yılda bir Eylül ayında  düzenlenir. Seçime üyelerin %51 

inin katılım sağlaması gerekir.

Üye kabulü yönetim kurulu kararına tabidir. Takıma kabulün değerlendirilmesi için 

oyuncunun kendi ekipmanına (AEG oyuncak, Pistol, Kamuflaj, Telsiz) sahip olması 

zorunludur.

Telsiz almadan önce hangi marka ve model alınacağı mutlaka takım kaptanlarına 

danıșılmalıdır. Yasal olarak kullanmaya izniniz olmayan bir telsiz kullanmak 

hukuki yaptırımlara sebep olabilir.

Üye kabulu süreci  en az 5 oyun dan sonra olur. Bu süreç oyuncunun ekipman 

durumu, oyundaki seviyesi ve disiplin durumlarına göre uzayabilir.  Disiplin kurulu 

görüşü ve Kaptanlar kurulunun onayını aldıktan sonra  gruba kabul edilir.

Her disiplin şikayeti süreci bir oyun uzatır.



Antalya Airsoftun bir hiyerarși ve güvenlik sistemi vardır. Bu sisteme göre oyuncu 

emir komutada yer alır ve kullanabileceği oyuncak güçleri belirlenir. Oyunculara 

verilen yıldızlar ile șekillenir. Birden Beșe kadar yıldız seviyesi vardır. Yıldız sayısının 

yüksekliğine göre sıralanır.

1.Yıldız için:

-Takıma giriș șartlarının tamamını muhafaza etmek,

-Takıma giriș yaptığı tarihten itibaren toplamda en az 5 oyuna gelmiș olmak,

2.Yıldız için:

-1. Yıldız alma șartlarının tamamını muhafaza etmek,

-1. yıldızı aldığı tarihten itibaren toplamda en az 10 oyuna gelmiș olmak,

3.Yıldız için:

-2. Yıldız alma șartlarının tamamını muhafaza etmek, 

-2. Yıldızı aldığı tarihten itibaren toplamda en az 20 oyuna gelmiș olmak,

4. ve 5. Yıldızlar yönetim kurulunun inisiyatifinde takımın ihtiyacına göre verilir.

Yıldız alma süreci  yukarıda belirtilen șartları tamamladıktan sonra bașlar. Bu süreç 

oyuncunun ekipman durumu, oyuna uyumu, gruba uyumu ve disiplin durumlarına 

göre uzayabilir. Bu durumlar Yönetim Kurulunda Değerlendirilir.  Disiplin kurulu ve 

Kaptanlar kurulunun görüșü aldıktan sonra karar verilir.

Yıldızlar yönetim kurulu kararıyla oyuncunun oyuna katılım sayısı, oyuna uyumu, 

gruba uyumu ve de yönetimin göz önünde bulundurduğu nedenlere bakılarak yöne-

timin İnisiyatifi ile verilir.

 Antalya Airsoftdan önce farklı bir takımda airsoft geçmiși olan oyuncular için önceki 

takımlarından referans alınır, en az 10 oyun değerlendirme yapılır, uygun görülen 

yıldız verilir.



Aidat borcu veya ekipman eksiği olan oyuncular yıldız atlayamazlar.

  

Etkinliklere katılım oranı ve etkinliklerdeki uyumsuzlukları yüzünden oyuncunun yıldızı 

düșürülebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, Kaptanlar ve Disiplin Kurulu üyeleri aynı zamanda oyunların 

hakemidir. Senaryoları belirlemede, kuralları uygulamada ve disiplini sağlamakla yetki-

lidir. 

En az 2  kaptan veya kaptan yardımcısı olmadan oyun olmaz.

En az  10 oyuncu olmadan oyun olmaz.

21 yașından küçükler oyunlara oyuncu veya izleyici olarak katılamazlar.

Oyunlara alkol, uyușturucu madde ve türevleri gibi keyif verici tüm maddelerin getiril-

mesi ve kullanılması yasaktır

Airsoft kapsamında olmayan havalı replika veya ateșli silahların oyun esnasın da  

tașınması yasaktır.

Yıldızı yeterli olmayan oyuncular 400 FPS üzeri replika kullanmaları ödünç olsa bile 

yasaktır.

Oyun esnasında oyuncağı bozulan oyuncu vurulan takım arkadașı veya karșı takım 

oyuncusunun yıldızı yettiği taktirde oyuncak sahibi izin verirse oyuncağını ödünç ala-

bilir.

Çoklu BB atan el bombası (örn. tornado), sis bombası, torpil ve flash gibi materyallerin 

oyundan önce hakemler tarafından kullanılıp kullanılamayacağına dair izne tabidir.



Oyunlara gelirken Replikalar, Ekipmanlar ve özellikle Telsizler kesinlikle görünür bir 

șekilde (araçlarda dâhil) tașınmamalıdır. Çantada, kutusunda veya yoksa bașka bir 

gizleme materyalleri ile gözükmeyecek șekilde tașınmalıdır. Ayrıca varsa turuncu uç 

takılı bir șekilde șarjör ve pili takılı olmadan faturalarıyla beraber tașımanız gerekir.

Oyundan önce ve oyun arasında toplanma alanlarının içinde replikalar emniyette             

olmak zorundadır.

Toplanma alanlarında güvenli atıș istikameti belirtilmedikçe kesinlikle atıș yapılmaz. 

Oyun aralarında ‘gözlük çıktı’ uyarısından sonra atıș yapılmaz.

Oyun içinde veya dıșında oyuncular birilerine hiçbir türlü șaka amaçlı atıș 

yapamazlar. Yapıldığında șaka yapılan oyuncu șikâyet ederse șaka yapan oyuncu 

disiplin kuruluna sevk edilir.

Oyun esnasında vurulan oyuncu her ne kadar uzakta olursa olsun boșa atıș      

yapamaz. Oyuna etki edecek șekilde ses çıkaramaz (ayak sesi, oyuncak sesi).

Siper arkasından sadece replika çıkararak görmeden (kör) atıș yapmak kesinlikle 

yasaktır.

Zombilik (Vurulup da oyuna devam eden) yapan oyuncular ceza alır.

Vurulduktan sonra oyunu etkileyecek șekilde konușan oyuncu ceza alır.

Emir komuta zincirini bozan oyuncu ceza alır.

Oyun esnasında  vurulan oyuncuları siper etmek yasaktır. Yapan ceza alır.



Kılık Kıyafet Kuralları

Oyunlarda  Türk Silahlı ve Kolluk Kuvvetlerinin  güncel ve bir önceki kamuflajlarının 

deseninde kamuflaj ve ekipman kullanımı kesin olarak yasaktır.

Oyunlara oyunun ruhunu bozacak șekilde giyinip gelenler kabul edilmeyecektir.

Sniper ve Dmr sınıfı dıșında Ghille suit giymek yasaktır.

Organizasyon öncesinde veya sonrasında kamuflaj pantolon harici halka açık alan-

larda kendisini kolluk kuvvetlerine benzetecek șekilde gezmek yasaktır.

Takım peçi sağ kola takılır.  Yıldızınız varsa üstüne takılır.

Oyuncu ve izleyici kendi güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için oyuna 

koruyucu darbeye dayanıklı GÖZLÜK ile katılma zorunluluğu vardır. Kural gereği, 

belirlenen mesafeler dâhilinde yüzüne veya herhangi bașka bir yerine gelen BB'den 

dolayı asla karșı tarafı sorumlu tutamaz.

Mesh diye geçen tel gözlüklerin ve normal güneș gözlüklerinin kullanımı kesinlikle 

yasaktır.

Yeni PÖH Jandarma 
Kamuflajı

Bedelli
Kamuflajı

Eski HKK
Kamuflajı

TSK
Kamuflajı

ÖKK
Kamuflajı

Yeni HKK
Kamuflajı

Yeni TSK
Kamuflajı

DKK
Kamuflajı

Eski PÖH
Kamuflajı

KKK
Kamuflajı



Oyuncak Kuralları ve Limitleri

Tabanca

Pil - Yeșil Gaz - Co2 ile çalıșan

Max. FPS: 330 (0.20gr'lık BB ile veya eșdeğer jul seviyesinde farklı ağırlıklarda BB 

ile). Min. Atıș Mesafesi: Yok - Seri atıș kullanılmaz.

Uzun Șarjör kullanmak yasaktır. - Seri oynanması yasaktır.

Tüfek

Pil - Yeșil Gaz - Co2-HPA ile çalıșan

Max. FPS: 400 (0.20gr'lık BB ile veya eșdeğer jul seviyesinde farklı ağırlıklarda BB ile) 

Min. Atıș Mesafesi: 20 metre

Rof sınırı en fazla 25 ROF’dur.

Oyunlarda High-cap kullanılmamaktadır.

Oyunda olan takım oyuncuları birbirleri arasında șarjör alıșveriși yapabilir.

DMR

Pil - Yeșil Gaz - Co2-HPA ile çalıșan

Max. FPS: 500 (0.20gr'lık BB ile veya eșdeğer jul seviyesinde farklı ağırlıklarda BB 

ile). Min. Atıș Mesafesi: 30 metre

 En az 4x dürbünle oynanmak zorunludur.

(Dmr oyuncak: Gerçekte DMR olarak tasarlanmıș tek atıș modu olan modeller veya 

susturucu vb takılarak uzatılan oyuncaklar en az 4x dürbün takılı olacak șekilde 

olursa DMR olarak kabul görecektir.)

Örnek Modeller: Sr25, SKS, SV Dragunov, M14.

LMG 

Pil - Yeșil Gaz - Co2-HPA ile çalıșan

Max. FPS: 450 (0.20gr'lık BB ile veya eșdeğer jul seviyesinde farklı ağırlıklarda BB 

ile). Min. Atıș Mesafesi: 30 metre  

Rof sınırı  25

Drum sınırı: 1   Drumbox kapasitesi maksimum 2500 BB dir.

LMG olmayıp da tambur takılarak kullanılan modeller (M4, AK47 vb.) kabul edilmez. 

Örnek Modeller: M249, M60, Mg3, Mg4, Mg36, MG42, PKM (bixi), HK21, L86 LSW

Ares Shrike



SNIPER 

Pil - Yeșil Gaz - Co2-HPA ile çalıșan

Max. FPS: 600 (0.20gr'lık BB ile veya eșdeğer jul seviyesinde farklı ağırlıklarda BB ile)  

Min. Atıș Mesafesi: 40 metre 

Dürbünle oynanmak zorundadır.

Otomatik seçeneği olmayan, yaylı kurmalı, gazlı sniper tüfek replikaları sniper sayılır. 

Sniper oyuncu yanına pistol harici replika alamaz.

Sınıflardaki  BB sınırı  600 BB kullanabilen sınıf için 5 adet 120 lik, 4 adet 150’lik 

3 adet 200’lük dür. 140’lık șarjör kullanan 560 BB ile oynar.  

Aradaki 40 BB’lik farkı 1 adet 30 luk veya 40’lık low-cap’le tamamlayabilir. 

160’lık  3 șarjör șarjör (480 BB) kullanan oyuncu 1 adet 120 lik șarjörle 600’e 

tamamlayabilir. Sınır BB sayısına tamamlamak oyuncuya bağlıdır.  

Low-Cap ise maksimum 30-80 BB arasındaki șarjörlerdir.

Misafir

Antalya Airsoft FPS - Mesafe - Şarjör Limitleri
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Tek - 20m Seri - 20m DMR - 30m Sniper - 40mLMG - 30m

Takım üyesi

Bir Yıldız

İki Yıldız

Üç Yıldız

Dört Yıldız

Beş Yıldız

Azami
600 BB

Azami
480 BB

Azami
600 BB

60 bb
1 Drum
Azami

(2500 BB)
Şarjör Limiti Sınırsız

Low Cap
Sınırsız

Low Cap
Sınırsız

Low Cap



FPS ölçümleri her oyunda doping kontrolü gibi oyun öncesi ve sonrasında seçilen         

oyunculara yapılacaktır.

Pilli ve hicap șarjörler  yasaktır. (Yeni bașlayan oyuncular ve LMG replikalar  hariç)

Her oyuncunun 20 metreden yakın atıș yapabilmesi için tabancası bulundurması 

zorunludur. 

Min. atıș mesafesinden daha yakında vurulduğunuzda vurulan oyuncu devam eder 

vuran oyuncu oyun dıșı kalır. Atıș mesafe kurallarına uymayan oyuncular ceza alır.

Silent Kill kuralı; Rakip oyuncuya fark edilmeden yanașıp plastik bıçak veya elinizle 

zarar vermeden rakip oyuncuya temas etmenizle gerçekleștirilerek uygulanır. Rakip 

oyuncu vuruldum diyemez. Vuruldum anonsu çekemez. Takım kaptanı oyunda kalan 

kontrolü yaparken cevap verebilir.

Oyun, takımlar yerini aldıktan sonra takım kaptanlarının ișareti ile bașlar ve aynı 

șekilde takım kaptanının belirtmesi ile biter. Karșı takım ișaret vermeden ya da 

belirtilen süreden önce avantaj sağlamak için oyuna bașlayanlar oyundan men edilir.

Hakemler oyun sırasında sahada sivil olunca , olağan dıșı ve acil durumlarda düdük 

çalarak, seslenerek veya telsiz ile diğer oyuncuları uyarır ve oyunu durdurur. Oyunu 

tekrardan aynı șekilde bașlatırlar. Oyun durduğu anda  dıș etkenler dıșında hareket 

eden oyuncular ceza alır.

Oyun bașlama süresinden önce hareket etmeye bașlayan oyuncular ceza alır.

Oyun esnasında hakemin verdiği kararın aksi yönünde ısrar edilmez ve verilen 

karara derhal uyulur. Gerekli görülürse oyundan sonra veya toplantılarda tartıșılır.

Oyun sırasında senaryo gereği belirlenmiș sınırlar var ise dıșına kesinlikle çıkılmaz. 

Çıkan Ceza alır.



Oyun sırasında çıkabilecek tartıșmalarda, kesinlikle karșı tarafı rencide edecek 

sözlerde (küfür v.b.) veya hareketlerde bulunması yasaktır. 

Oyun sırasında, bir oyuncu, bașka bir oyuncuyu vurduğuna emin ise ve oyuncu 

çıkmamıșsa, yakınlarında hakem varsa söylenir. Eğer hakem yok ise tartıșmaya 

girilmez, tartıșma çıkartıp oyunun geneli etkileneceği için telkin ve uyarı ile oyundan 

çıkması söylenmez. Oyundan sonra, ilgili disiplin kurulu üyelerine bu durum iletilir.

Vurulan oyuncu yüksek sesle “vuruldum” dedikten sonra, elini kaldırır kırmızı veya 

turuncu șapka, atkı vb. bir șey takarak vurulduğu yerde oyun bitene kadar bekler. 

Eğer gerekiyorsa oyuna etki etmeyecek șekilde toplanma alanına ilerler. Bunları 

yapmayan tekrar vurulduğunda șikâyet edemez. Vuruldum bandı bulundurmak 

zorundadır. Bulundurmayan ceza alır.

Takım arkadașınıza vurulduğunuzda da oyun dıșı kalırsınız.

Vurulan veya oyundan ayrılan oyuncu sadece vurulduğunu takıma anons geçer 

(Silent kill hariç) ve vurulanların nerede toplandığını sorabilir. Bunların dıșında oyuna 

etki edebilecek nitelikte hiçbir șey yapamaz.

Oyun sırasında (milsim amacı ile tașınan yumușak plastikten yapılmıș replika bıçak-

lar ve tamir amacıyla tașınan katlanabilir multitool diye tabir edilen aletler istisna 

olmak üzere) her türlü kesici ve delici aletin oyuncu üzerinde tașınması ve bulun-

durulması yasaktır.

Antalya Airsoft grubunda olan veya grup ile oynayan oyuncular bu kuralları kabul 

etmiș sayılır.

Bu 65 kuralın dıșında kalan olaylar için yönetim kurulunun vereceği kararlar 

geçerlidir.  



ANTALYA AIRSOFT ÇALIŞMA KOMİTELERİ

1- DİSİPLİN KURULU

- Disiplin kurulu Antalya Airsoft'un düzenini sağlamak ile yükümlüdür. Üyelerin oyun içi ve 

dıșı kurullara uyup uymadıklarını denetler, gerektiğinde üyelere; uyarı, kınama, maç cezası, 

takımdan uzaklaștırma vb. yaptırımları uygular. 

- 5 üyeden olușur, bașkan üyeler tarafından oylama ile seçilir. Bașkan gerektiğinde üyeler 

ile ilgili kararları verme yetkisine sahiptir. Kurula üye alımlarına disiplin kurulu karar verir.

Bașkan  Yılmaz Cangar

     Gökhan Melleç

     Altuğ Kültür

               Ferhan Erol

               Furkan Topuz

2-SENARYO KOMİSYONU

- Senaryo Komisyonu Antalya Airsoft'un oyunlarını daha verimli hale getirmek için yeni 

senaryolar üretmek ile görevlidir. 

- Komisyon 1 Bașkan ve en az 2 üyeden olușur. 

- Komisyon Bașkanı AA Bașkanı tarafından atanır.

Bașkan: Aslan Can Bayrak

     Ali Uzun

     Muzaffer Can



3-DENETLEME KURULU

 - Denetleme Kurulu Antalya Airsoft bünyesinde bulunan komisyon, kurul, 

muhasebe vb. denetlemekle görevlidir.

 - Gerek gördüğünde kurullardan bilgi, belge isteyebilir, bu belgeleri inceleyebilir.

 - Yaptığı denetimlerde bir eksik görür ise bunu rapor olarak Yönetim Kurulu'na 

sunar.

 - Yönetim gerek görürse Denetleme Kurulu'ndan rapor isteyebilir.

 - 3 üyeden olușur. Bașkanı AA Bașkanı atar.

Bașkan  Erman Okbay         

4-MALİ İŞLER

 - Mali İșler Antalya Airsoft'un gelir giderlerinin muhasebesinden, aidat toplan-

masından sorumludur.

 - Yönetim Kurulu'nun onayı ile ihtiyaç olan hizmet/mal'ın alımını yapar, ödemeyi 

AA hesaplarından gerçekleștirir.

 - Mali ișlerden görevli üyeyi AA bașkanı atar, gerekli görüldüğünde üye sayısını 

arttırıp bașkan atayabilir.

Görevli üye:  Aydın Doğrular



  Eray Okbay  

    

Ramazan Eryıldız Aydın Doğrular Muza�er Can Ali Uzun 

Dernek Muhasebe Organizasyon Organizasyon 

Dökümantasyon Üye İşlemleri Misa�r Kural Anlatma Sosyal Medya 

 Dış İlişkiler  Misa�r 

 Duyurular  Yoklama 

    

  Yılmaz Cangar  

Ferhan Erol Gökhan Melleç Altuğ Kültür Furkan Topuz 

Yoklama  Yoklama  

Duyurular    

    

    

Senaryo 
Komisyonu 

Hava Durumu 
Komisyonu 

Yoklama ve Sicil 
Komisyonu 

Misa�r ve Takım 
Ekipmanları 

Muza�er Can Emre Öktem Ferhan Erol Ali Uzun 

Ali Uzun Muza�er Can Altuğ Kültür Emre Öktem 

Aslan Can Bayrak    

    

    

Kaptanlar Yardımcı Kaptanlar   

Yılmaz Demir Ferhan Erol   

İsmet Serdi Simav Ramazan Eryıldız   

Aydın Doğrular Emre Öktem   

Toroshan Coşkun Ali Uzun   

Eray Okbay Muza�er Can   

Erman Okbay Altuğ Kültür   

Aslancan Bayrak    

Yılmaz Cangar    

Kıvanç Kaya    

Yönetim - Görev Şeması



D-12.04.2023


