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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANTİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; kantinlerin teşkili, idaresi ve kontrol şekilleri, muha-

sebe işlemleri, gelirleri ve gelirlerinin harcanması, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya veril-

mesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları ile yapılacak denetlemelere ilişkin usul

ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı komutanlıklar-

daki bütün kantinleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile Ek 4 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik komutanı: Kantinin işletilmesinden sorumlu birlik komutanını,

b) Brüt satış karı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olum-

lu farkı,
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c) Gayrisafi hâsılat:
1) Tek düzen muhasebe sistemine  (bilânço esasına) göre defter tutan kantinlerde; gelir

tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/karlar ve olağan dışı
gelir/karlar) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden
aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,

2) İşletme hesabı esasına göre muhasebe kaydı tutan kantinlerde; İşletmenin tüm satış-
larından elde edilen toplam hâsılat ve diğer tüm gelirlerin (promosyon gelirleri,  kira gelirleri,
faiz gelirleri, kasa fazlası ve benzeri) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler
ile diğer kantinlerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde
edilen değerleri,

ç) Gelir kaynağı: Vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler,
gazinolar, moral eğitim merkezleri ile kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber,
ayakkabı boyacısı, sinema, lahmacun fırını, tekel, fotoğrafhane, iş ocakları ve benzeri işletme-
leri,

d) İlk destek yardımı: Şehit olan ve herhangi bir nedenle vefat eden personel (erbaş ve
erler dâhil) ailelerine defin hazırlıkları ile defin esnasında ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşı-
lanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen tutarda ve her olayla ilgili
olarak bir defaya mahsus yapılacak nakdi yardımı,

e) Kantin: Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı komutanlıklardaki kantinleri,
f) Kantin geliri toplamı: Brüt satış karına; promosyon, faiz gelirleri, iş ocakları kârı,

kira geliri ve benzeri direkt gelirlerin eklenmesiyle elde edilen değeri,
g) Kantin şubesi: Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,
ğ) Konsinye: 16 ncı maddede ifade edilen, satış işlemi gerçekleşene kadar mülkiyeti

malı satan firmaya ait olan ürünleri, kantin başkanlığına irsaliye ile vermesi ve dönem sonunda
satışı yapılmaması durumunda tekrar iade alma işlemini ifade eden satış şeklini,

h) Merkez: Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,
ı) Muaddel cetvel: Hammadde veya yarı mamul üründen elde edilecek yeni ürünün,

belirli standartta olması için içerisine konacak maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi,
i) Reyon: Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,
j) Taşınır mal saymanlığı: Kamu idarelerinin teşkilat yapıları içerisinde, taşınır malların

yönetiminden sorumlu olan merkez ve taşra birimlerini,
k) Yan kuruluş: Kantin Başkanlığına muhasebe açısından bağlı olarak faaliyet gösteren,

yan kuruluş işletme defteri ve para teslim defteri tutulması zorunlu olan gelir kaynaklarını,
l) Yerleşke: Birden fazla birliğin bir arada bulundukları yeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtil-
miştir:

a) Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup erbaş, er ve diğer personelin dayanıklı tüke-
tim malları hariç çeşitli ve zaruri ihtiyaçlarını daha ucuz ve kolaylıkla temin edebilmesi mak-
sadıyla her birlikte kantin kurulabilir. İhtiyaç halinde bu kantinlerin birlik içinde veya dışında
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şubeleri açılabilir. Yüzer birlikler hariç olmak üzere aynı yerleşke içerisinde birden fazla kantin
kurulamaz.

b) Kantinler, ihtiyaç sahibi birliğin bağlı bulunduğu Ana Ast Komutanlığın teklifi üze-

rine Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ile kurulur ve ilgili birlik tarafından işletilir. Kantin-

lerin kuruluşu ve faaliyete geçtiği bir ay içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş

ve Tetkik Başkanlığına bildirilir. Kantinlerin işletilmesi yetkisinin, aynı yerleşke içerisinde bu-

lunan başka bir birlik veya kuruluşa devri mümkündür.

c) Kantinler ve şubeleri, birlik içi ve dışında hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli

yerlerde kurulur.

Kantin heyetinin teşkili

MADDE 6 – (1) Kantin heyeti, kantin başkanlığı kadrolarına atanan personel ile atama

yapılamayan kadrolar için ise 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

yapılan seçim ile teşkil edilir. Seçimle belirlenen heyet üyelerinin görev süresi bir yıldır.

a) Kantin heyetinde, bir başkan, bir muhasip üye, bir kasa sorumlusu (mutemet)  ve bir

mubayaa (satın alma/depo sorumlusu)  olmak üzere en az dört kişi bulunur. Kantin heyetlerinde

en az bir subay veya bir astsubay bulunur.

b) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde üye sayısı yeteri kadar artırılır ve ayrıca

ilave bir kasa sorumlusu atanır/seçilir.

c) Kantin heyetlerinde muhasip ile kasa sorumlusu görevi aynı kişide birleştirilemez.

Adayların belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Kantin heyeti seçimine katılacak adaylar, aşağıdaki esaslar çerçeve-

sinde belirlenir:

a) Kantin heyetine; tahsil ve yetenek durumları dikkate alınmak suretiyle her bir boş

kadro görevi için 1 asıl ve 1 yedek üye belirlenir ve birlikte görevli subay, astsubay, devlet me-

muru veya uzman erbaşlar aday olarak gösterilebilir. Belirlenen adayların, hizmetlerin aksa-

maması açısından emeklilik, tayin, sağlık ve uzun süreli görevlendirme durumları göz önünde

bulundurulur.

b) Kantin heyeti seçimine taşınır mal saymanları, taşınır mal hesap sorumluları, taşınır

mal sorumluları, harcama yetkilileri, harcama yetkililiği devri yapılan personel ile ödeme emri

düzenlemekle sorumlu gerçekleştirme görevlisi aday gösterilemez.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış

olanlar, bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemez. Tecrübeli,

güvenilir, borcu ve maaşında haczi olmayan personelin aday gösterilmesi sağlanır.

ç) Kantin heyeti seçimine; ilk göreve başlama süresi iki yılın altında olan personel aday

gösterilemez.

d) Aynı yerleşkede birden fazla Komutanlığın (Sahil Güvenlik Komutanlığında Baş-

kanlıklar) yer alması durumunda kantin heyeti seçimine aday gösterilecek personelin Komu-

tanlık (Başkanlık) mevcutları dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

e) Aday sayısı, seçilecek üye sayısının üç katından az olamaz.

Kantin heyetinin seçimi 

MADDE 8 – (1) Kantin heyetinin seçiminde dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtil-

miştir: 
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a) Asil ve yedek üyeler; birlik komutanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından, yer-
leşkede görev yapan subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaş mevcudunun en az yarıdan
bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy, açık
tasnifle sonuçlandırılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantıda
herhangi bir yeter sayı aranmaz.

b) Seçim sonucunda her görev için en fazla oy alanlar asıl, daha az oy alanlar ise, al-
dıkları oy sayısına göre sıralanarak yedek üye olarak belirlenir. 

c) Seçimin cereyan tarzı ve sonuçları, birlik komutanı tarafından görevlendirilecek ve
en az üç kişiden oluşacak tasnif heyeti tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüs-
hası birlik komutanlığı personel şubesinde, bir nüshası da kantinin teftişinde ibraz edilmek
üzere kantin başkanlığında saklanır.

ç) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Kasım ayında yapılır. Yeni kantin heyeti, devreden
kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Birlik komutanlığı tarafından yeni he-
yetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar çalışmaları sağlanır.
Ancak, söz konusu ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir. Yeni heyet gö-
reve başlarken mal beyanında bulunur. Bu husus birlik komutanlığınca takip edilir.

d) Aynı yerleşkede kantin heyetinde son iki dönem asıl üye olarak görev alan seçilmiş
üyeler tekrar görevlendirilemez. Ancak, yazılı olarak istekli olma durumunda tekrar görevlen-
dirilebilir.

Kantin heyetinin değiştirilmesi

MADDE 9 – (1) Seçimle belirlenen kantin heyeti başkan ve üyeleri; 
a) Herhangi bir nedenle görevlerinden kesintisiz olarak iki aydan fazla ayrı kalmaları,
b) Meslekten istifa etmeleri, 
c) Görevini kötüye kullanmaları,
ç) Görevlerinde başarısız olmaları,
d) Kadrolarına atama yapılması,
durumlarında birlik komutanı tarafından değiştirilir. Seçimle belirlenen kantin heyetinde

ki üyelerin yerine atama olması durumunda görev atamalı personele devredilir.
(2) Atamalı üyelerin herhangi bir nedenle görevlerinden kesintisiz olarak iki aydan fazla

ayrı kalmaları durumlarında görevden ayrı kaldıkları süre için seçim ile geçici üye belirlenir.
Bu durumdaki geçici üyenin görevi atamalı personelin görevine dönmesi ile sona erer.

Yedek üyelere görev verilmesi

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere yedek üyeler
görevlendirilir. Görevlendirilecek yedek üyenin iki ay ve daha kısa bir süre içerisinde atama,
kurs, dış görev, geçici görev ve benzeri sebeplerle birlikten ayrılacağı biliniyorsa seçim derhal
yenilenir.

(2) İzin, istirahat ve benzeri nedenlerle iki aydan kısa süreli olarak görevden ayrılan
asıl üyenin yerine, kasa ve muhasebe görevleri aynı üyede olmamak şartıyla kantin başkanının
uygun göreceği üye görevlendirilir. Kantin başkanının ayrılması halinde ise, üyelerden en kı-
demlisi ikiz görevli olarak kantin başkanlığı görevini yürütür.

Görev ve sorumluluklar

MADDE 11 – (1) Birlik komutanı: Kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağla-
mak, kantin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kantin gelirlerinin
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sarf yerlerini tespit etmekle sorumludur. Aylık bilânçonun düzenlenmesi ve onaylanması ile
önceki dönemlerde gerçekleşen mali verilere ait sorumluluklar, kantin heyetine aittir. Ancak,
bilânçolar düzenlenip onaylandıktan sonraki sorumluluk kantin heyeti ile birlikte birlik komu-
tanına aittir.

(2) Kantin heyeti: Kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantinin işlettiril-
mesi ve kiraya verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait
mahkemelik alacakların takip edilmesi, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve
teftişe tâbi dönem teftişinin verilmesi ile görevli ve sorumludur.

(3) Kantin başkanı: Kantin heyetinin görev ve sorumluklarını; bu Yönetmelik ve ilgili
mevzuat hükümleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusun-
da, zamanında ve tam olarak yerine getirmelerini temin, takip ve kontrol etmek, heyet içerisinde
işbirliği ve eşgüdüm ile görev dağılımını sağlamak, gider ve kantin gelirlerinin etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve varlıkların kayıplara karşı korunmasını sağlamak, denet-
leme ve teftiş faaliyetlerinde tespit edilen hususlara yönelik tertip ve tedbirleri almakla sorum-
ludur.

(4) Muhasip: Muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuatına göre, zamanında, eksiksiz ve doğru
olarak tutmak, ilgili birim ve personel ile koordine etmekle sorumludur.

(5) Kasa sorumlusu (mutemet): Kantinin nakit değerlerini, usulüne uygun olarak; kayıt
altına almak, muhafaza etmek, gerekli belge ve kayıtlar çerçevesinde teslim almak, teslim et-
mek, muhasebe kayıtları ile uyumunu sağlamakla sorumludur.

(6) Satın alma/depo sorumlusu (mubayaa): Belirlenen ihtiyaçların piyasadan satın alın-
ması konusunda gerekli araştırmaları yapmak, satın alma sürecine ilişkin belge ve kayıtları
usulüne uygun olarak tanzim ve muhafaza etmek, satın alınan mal ve hizmetleri belirlenen söz-
leşme ve koşullara uygun olarak teslim almak ve ilgililere teslim etmek, stoklanmasına ihtiyaç
duyulan malları usulüne uygun depolamak, sorumlu ve yetkili kişilere belge karşılığında teslim
etmek, mal hareketlerine ilişkin tüm belgeleri muhasebe kayıtlarına uyumlu olarak tanzim ve
muhafaza etmek, depo şartlarına yönelik güvenlik, temizlik ve tertip faaliyetleri yürütmekle
sorumludur.

(7) Kantin şube sorumlusu: İhtiyaç duyulan malları tespit etmek ve heyete bildirmek,
satışa sunulacak malları teslim almak, etiketlemek, günlük hâsılatın satış sorumlusundan teslim
alınması, hâsılatın mutemede teslim edilmesi, varlıkların kötüye kullanımının önlenmesi ve
kayıplara karşı korunması ile temizlik, tertip ve güvenliğin sağlanması konularında gerekli ted-
birleri almakla sorumludur.

(8) Satış sorumlusu: Satışa sunulan malları satışa hazırlamak, satış listesinde belirtilen
fiyattan satışını yapmak, satış hâsılatını mutemet, şube sorumlusu veya nöbetçi heyetine teslim
etmek, temizlik, tertip ve düzeni sağlamakla görevli ve sorumludur. 

(9) İhtiyaç halinde kantine bağlı işletilen gelir kaynağı ve/veya yan kuruluş sorumlusu
olarak birlik komutanı tarafından personel görevlendirilebilir. Bu personel, görevlendirildiği
gelir kaynağı/yan kuruluş için ihtiyaç duyulan malların tespiti ve kantin heyetine bildirilmesi,
satışa sunulacak malların teslim alınması, etiketlenmesi, belgelendirilmesi, günlük hâsılatın
satış sorumlusundan teslim alınması, hâsılatın mutemede teslim edilmesi,  varlıkların kötüye
kullanımının önlenmesi ve kayıplara karşı korunması ile temizlik, tertip ve güvenliğin sağlan-
ması konularında yetkili, görevli ve sorumludur. 
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Kantin şubeleri

MADDE 12 – (1) Bir kantine bağlı olarak;
a) Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanıl-

mak üzere, aynı birliğe mensup birbirine yakın iki yerleşkede konuşlanan veya aynı yerleşkede
konuşlanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birliklerde, 

b) Geniş bir alana yayılmış olan birlik sınırları içerisinde,
c) Birlik içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,
ç) Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak il ve ilçe merkezi dışına veya yurt

dışına intikal eden birlik veya kurumlarda,
d) İl ve ilçe merkezlerine uzak ve ulaşımı güç yerlerde konuşlu birliklerde,
e) Kış şartları nedeniyle ulaşımı sağlayan karayollarının sık ve uzun sürelerle kapandığı

bölgelerdeki konuşlu birliklerde, 
şubeler açılabilir. 
(2) Ancak, birinci fıkrada belirtilen kıstaslara uygun olarak kantin şubesi açılması teklif

edilecek birlik ve kurumlardaki görevli olan personel ve ailelerinin mevcudunun, kantin hizmeti
vermeyi gerektirecek miktarda olması hususu dikkate alınır.

Kapatılma ve seferberlik hali

MADDE 13 – (1) Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, de-
mirbaş ve belgeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir kan-
tine, vardiya yatakhanelerine, eğitim ve kongre merkezlerine, sosyal tesislere, gazinolara, moral
eğitim merkezlerine devredilebilir. İlgili birlik komutanlığınca sonuç hakkında bir ay içerisinde
silsileler yolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına ve kantin gelirlerinden pay gönderilen diğer
kurumlara bilgi verilir.

(2) Devredilen kantine ait mallar ile devralan kantin satış fiyatları arasında farklılık ol-
ması durumunda 30 uncu maddeye göre fiyat düzenlemesi yapılabilir.

(3) Seferberlik ilânı ile kantin heyet başkanı ve üyeleri; kantin sefer görev yerine götü-
rülecekse birlik komutanı tarafından görevlendirilen personele; birlik güvenlik sınırları içeri-
sinde kantin unsuru bırakılacak ise birlikte kalacak tesellüm heyetine, emredilen miktarda kan-
tin sermayesini, belgelerini ve demirbaşlarını devir teslim belgesi ile devreder ve asli görev
yerlerine katılırlar. Kantin şubeleri, ihtiyacın sonlanması durumunda kantin başkanlığının bağlı
olduğu birlik komutanının onayıyla kapatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kantinlerden Yararlanma, Tertip ve Hizmet Esasları

Kantinlerden yararlanma

MADDE 14 – (1) Kantinlerden; 
a) Birlik içerisinde bulunması halinde; 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen

personel,
b) Birlik dışında veya lojmanlar bölgesinde bulunması halinde; Sahil Güvenlik Komu-

tanlığı personeli, Jandarma Genel Komutanlığı personeli, TSK personeli ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları kişiler,

yararlanabilirler.
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Tertip ve temizlik

MADDE 15 – (1) Kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır: 

a) Kantinlerin iç tasarımı, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade eden

personele kolaylıklar sağlayacak şekilde yapılır.

b) Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur. 

c) Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş gıda maddeleri uygun soğutucularda

satışa sunulur.

ç) Kantinler günün belirli saatlerinde temizlenerek hiçbir surette kirli kalmalarına mü-

saade edilmez.

d) Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli

önlemler kantin heyeti tarafından, kiralanmış birimlere ilişkin önlemler kiracı tarafından alınır.

Kiralanmış birimlerin kontrolünden kantin heyeti sorumludur. 

Hizmet esasları

MADDE 16 – (1) Kantinden yararlanan personele en iyi hizmeti vermek için:

a) Kantinde reyon/satış sorumlusu olarak görevlendirilecek personel, bu görevi en iyi

şekilde yapabilecek olanların içinden seçilir.

b) Kantinden yararlanacaklar ile kantinde görevli personel arasındaki ilişkilerde terbiye

ve nezaket kurallarına dikkat edilir.

c) Kantinden yararlananlar, kendilerine farklı muamele yapılması için görevli perso-

nelden istekte bulunamaz.

ç) Mal satış işlemlerinde işletme hesabı esasına göre muhasebe sistemi uygulayan kan-

tinlerde, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin bilânçosunda Kantin

Gelirleri, İş Ocakları Kârı bölümünde Konsinye Satış hanesi açılarak elde edilen kâr direkt ya-

zılmak kaydıyla, tek düzen hesap planı uygulayan kantinlerde ise ayrı hesap kodunda gösteri-

lerek, konsinye usulü satış yapılabilir.

d) Söz konusu konsinye satış işleminde;

1) Sözleşme hizmeti aksatmayacak şekilde, en fazla bir yıl olarak düzenlenir. Sözleşme

yapılacak firma ya da kişi, asgari üç firma, kuruluş veya kişi arasından teklif usulü ile seçilir,

belgeleri denetimlerde aranır.

2) Bir kez sözleşmesi feshedilen firma veya kişi iki yıl süre ile ihaleye alınmaz.

3) Yapılan sözleşme tarafların imzalamasını müteakip sözleşme başlama tarihinde yü-

rürlüğe girer.

4) Vergi dairesine kayıtlı olmayan kişi, kuruluş, firma ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme

tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge-

lerin ilgili kantin heyetine sunulması gerekir.

5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mal veya eşya için mal sahibine ve kantine

kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kantin heyeti kar oranını toplam satış tutarı üze-

rinden veya ürün bazında firmayla ortaklaşa belirler ve fiyat 30 uncu maddede belirtilen oranı

aşmayacak şekilde oluşturulur. İşletecek firma tarafından firmasına kesilmiş fatura veya üretim

belgesi ile mal veya eşyanın kantine girişi yapılır. Mal veya eşya, kantine giriş esnasında kantin

heyeti tarafından kontrol edilir. Konsinye olarak satışı yapılan mallara ilişkin olarak, kantin iş-

letmesi satış kayıtları esas alınarak, malı satılan konsinyatör işletme tarafından 4/1/1961 tarihli
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ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen usul ve esaslar dâhilinde kantin başkanlığına 7

gün içerisinde fatura düzenlenir.

6) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış gerçekleşinceye kadar

malı gönderene aittir. Malın satılmaması, değiştirilme ihtiyacı doğması veya malın reddine ka-

rar verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.

7) Sözleşme yapılmadan önce firmadan ticaret sicili istenir ve gerekli araştırma yapılır.

8) Özlük hakları ilgili firmaya ait olmak üzere ürünün satışa hazırlanmasında firma per-

soneli sigortası yaptırılmak suretiyle çalıştırılabilir. İşçilerin güvenlik tahkikatı ilgili firma ya

da kişi tarafından yaptırılmadan işbaşı yaptırılmaz. Sözleşmede; kantin başkanlığında firma

personelinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılması halinde bu personele yönelik kantin

başkanlığı ile firmanın sorumlulukları, hangi esaslarda çalıştırılacağı belirtilir. Ayrıca, bu hu-

susların takibi kantin heyetince yapılır.

9) Kantinin başka bir bölümünde satışa sunulan mal ve eşya, kantin heyetince yapılacak

sözleşme hükümlerine göre sözleşmeli satış reyonlarında ve otomat makinelerinde de satılabilir. 

10) Sözleşmeli satış reyonunda ve otomatlarda satılacak ürünler ve satış fiyatları kantin

heyeti tarafından satış reyonunu işleten firma yetkilileri ile koordine edilerek tespit edilir.

11) Sözleşmeli satış reyonunda satılan her türlü mal ve eşyanın hesabı mutlak surette

kantin kasasında işlem görür, işletme defterine giriş yapılır.

12) Sözleşmeli satış esaslarına aykırı hareket sözleşmenin fesih nedeni sayılır.

13) Kantinlerde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve

hizmet alımları birlikte yapılabilir.

Sağlık ve gıda denetimi

MADDE 17 – (1) Kantinin sağlık ve gıda denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde ya-

pılır:

a) Muhtemel iş kazalarına anında müdahale edilebilmesi için, ilk yardım sıhhîye dolabı

bulundurulur. 

b) İlk yardım yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği gereği yeterli sayıda bir personel görevlen-

dirilir.

c) Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni gibi konularda kantin başkanlığı tara-

fından gerekli önlemler alınır.

ç) Çalışan personelin:

1) Hastalıkları ile ilgili işyeri yöneticisine/sorumlu personele bilgi vermek yükümlülüğü

mevcut olup, her türlü sağlık/periyodik muayeneleri ile ilgili evrakları düzenli olarak muhafaza

edilir.

2) Göreve yönelik periyodik koruyucu sağlık muayenelerinin resmi veya sivil sağlık

kuruluşlarının ilgili servislerinde yaptırılması sağlanır.

3) Aşıları zamanında yaptırılır.

4) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.

d) Satışa sunulan raf ömürlü gıda maddelerinin raf ömrünün takibi konusunda gerekli

önlemler alınır.
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e) Kantin başkanlıklarınca satın alınan gıda maddelerinin sağlık açısından kontrolleri

ihtiyaç duyulması halinde birlik komutanlığı tarafından yaptırılır. Bu görev, gıda kontrol ve

hijyen denetim görevlisi, birlik tabibi veya muayene komisyonu başkanlığına verilebilir. Ya-

pılan kontrolün sonucunda iki nüsha tanzim edilecek raporun bir nüshası kantin heyetince,

diğer nüshası ise gıda kontrol ve hijyen denetim görevlisince muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kantinin İşletilmesi

Gelir kaynaklarının bağlantısı

MADDE 18 – (1) Birliklerde mevcut hiçbir gelir kaynağı/yan kuruluş bağlantı dışı bı-

rakılamaz. Bu gelir kaynakları:

a) Vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral

eğitim merkezleri bulunmayan birliklerde kantine bağlanır ve kantin heyeti tarafından yönetilir.

b) Vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral

eğitim merkezleri bulunan birliklerde bağlantı, hizmet ilişkileri dikkate alınarak birlik komu-

tanlığınca belirlenir. Konaklama amacıyla işletilen hiçbir tesis kantin başkanlığına bağlı olarak

işletilemez.

Kantin sermayesi

MADDE 19 – (1) Kantinin kuruluş sermayesi Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirle-

nir. Sermaye aşağıdaki yollardan sağlanır:

a) Genel olarak yapılacak bağışlar.

b) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar.

c) Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden

verilecek mal ve para ile sermayesi fazla olan vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre mer-

kezleri, gazinolar, moral eğitim merkezlerinden sermayesi kısıtlı olan kantinlere verilecek para.

ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller.

d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri.

e) Kendi gelirlerinin yetersiz olması durumunda, talep edilen ihtiyacın karşılanması

maksadıyla, üst komutanlık paylarından tahsis edilecek kaynak.

(2) Kantin sermayesi her ay en az Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bir

önceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır. Sermaye tutarının hesap-

lanmasında mahkemeye intikal etmiş alacaklar dâhil edilmez. Ancak mahkemeye intikal etmiş

alacak tutarının bir önceki ayın sermayesinin yüzde ellisini geçmesi halinde; artırılacak tutarın

hesaplanmasında sermayenin yüzde ellisi dikkate alınır. Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi,

% 4 ve daha az ise Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4’ten fazla ise % 4 oranında art-

tırma yapılır. Bu oran, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki

olağandışı artışlar halinde, bu oran Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

(3) Kantin geliri toplamının; ilgili ay için yapılacak sermaye artırım tutarını karşılama-

ması halinde kantin geliri toplamından 39 ila 42 nci maddelerde belirtilen tutarlar düşüldükten

sonra kalan tutar kadar sermaye artırımı yapılır.
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(4) Bir sonraki yıla aktarılmamış olmak kaydıyla ilgili ay için belirlenen sermaye artırım
oranından fazla yapılan artırım tutarlarının bir sonraki ay gelirleriyle birlikte harcanmasında
birlik komutanı yetkilidir.

(5) Kantin sermayesinin ihtiyaç duyulan miktarın çok üstüne çıkması durumunda; tak-
vim yılına başlangıç sermayesinin en fazla % 25’ine kadar olan kısmı, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığından onay alınmasını müteakip öncelik erbaş ve erlere yönelik projeli birlik gelişim faa-
liyetlerinde olmak üzere, kantinin hizmet verdiği birlik/kurumların, ödeneği olmayan veya kâfi
gelmeyen diğer resmî veya zarurî işlerine, o yıl içerisinde harcanabilir.

Avans

MADDE 20 – (1) Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak,
kantin başkanlığının bağlı olduğu birlik komutanının yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi ol-
mak kaydıyla içinde bulunulan ayın sonuna kadar kapatılması şartıyla avans verilebilir. Verilen
avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek en geç verilen ayın sonunda kapatılır.
Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez. Birliğe verilmiş avans, yılsonu kapanış bi-
lânçosunda devredilemez.

Kantin alacaklarının takibi

MADDE 21 – (1) Kantin alacaklarının takip ve tahsilinden kantin başkanlıkları sorum-
ludur. Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı tarafından hukuk mahkemelerinde Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı adına açılır ve takip edilir. 

b) Bir suçla bağlantılı olan dava dosyaları, savcılığa sunulmak üzere bağlı bulunduğu
komutanlığa iletilir. 

c) Kantinle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masraf-
ları, kantin gelir veya sermayesinden ödenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Hiz-
metleri Başkanlığı takip ve sorumluluğundadır. 

ç) Herhangi bir nedenle adli makamlara intikal etmiş davaların ne aşamada olduğunun
takibinden (savcılık/mahkeme/temyiz aşaması ve benzeri) ve alacağın tahsil edilerek kantin
sermayesine ilave edilmesinden kantin başkanlıkları sorumludur. Heyetler arasında yapılacak
devir teslimlerde bu hususa ilişkin bilgi ve belgelere yer verilir.

İhtiyaçların tespiti

MADDE 22 – (1) Kantine alınacak malların cins ve miktarı;
a) Muhafaza ve satış imkânları,
b) Sermayenin yeterlilik durumu,
c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,
ç) Satış istatistikleri,
dikkate alınarak kantin heyeti tarafından ihtiyaç listeleri belirlenir.
(2) Kantinden istifade eden personelin isteklerini tespit etmek amacıyla her yıl anket

düzenlenir.
Mal alım esasları

MADDE 23 – (1) Alımda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kantinde satılacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak temin

edilir.
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b) Mal bedelinin peşin ödenmesi esastır. Ancak, mal bedeli belli bir vadede veya taksitle
de ödenebilir. Kantin, kredili mal alımlarından dolayı gelecek yıla borç devredemez. Kredi
kartı slipleri tutarı karşılığı alınan mallar, peşin alınmış sayılır. 

c) Aynı ilde bulunan kantin heyetlerinin toplu ve standart mal alımlarında ortak hareket
etmelerine özen gösterilir.

ç) Kantine yakın merkezlerde bulunmayan veya istenilen kalitede olmayan mallar, birlik
komutanının izni ile civar merkezlerden sağlanır. Bu alımların asgarî seviyede tutulması için
gerekli önlemler, sorumlu komutanlık tarafından alınır.

d) Kantinde satılacak mallar, piyasa araştırması yapılmak suretiyle alınır.
e) Mal alımında, piyasa araştırma esaslarına bağlı kalınarak hipermarketler, toptan mal

satan hal ve merkezlere öncelik verilir. Yapılacak piyasa araştırmasında en ucuz teklifi veren
firmanın malı kantin heyetince değerlendirilir. Ancak fiyat uygunluğu yapılacak anketler ile
belirlenecek olan tüketici tercihleri gibi etkenler bir arada değerlendirilerek en düşük teklifi
veren firma gerekçesi de belirtilmek suretiyle birlik komutanının onayının bulunduğu bir tuta-
nakla tercih edilmeyebilir.

f) Diğer kamu kurumlarının kantin heyetlerince yapılan mal alım sözleşmelerine dahil
olunması veya söz konusu heyetlerin yüksek iskonto ile mal aldıkları yerlerden alım yapılması
ve iskontodan istifade edilmesi imkânları araştırılır. 

g) Toptan yapılacak alıma ödenecek para miktarı, kantinin günlük alımdaki ödemesini
aksatmayacak oranda olur.

ğ) Satın alınacak malların miktarı ve satın alma yeri konusunda kantin heyetine baskı
yapılamaz.

h) Kantinde satılmak üzere alınan mallara ait faturaların ödemesi yapılmadan ve mal
satışa sunulmadan önce, müşterek sorumluluk gereği, cins, miktar ve maliyetleri hakkında bilgi
edinilmek maksadıyla, faturanın arkası kantin heyeti tarafından imzalanır ve kantin başkanı
tarafından onaylanır.

ı) Promosyon alımları da dâhil olmak üzere mal alım sözleşmeleri, bir mali yıl içerisinde
tamamlanacak şekilde ve 22 nci maddede belirtilen ihtiyaç tespit esasları dikkate alınmak su-
retiyle, o mali yıl içerisinde görev yapacak kantin heyeti tarafından yapılır. Yeni sözleşme ya-
pılıncaya kadar eski sözleşme ile alıma devam edilebilir. Bu süre 30 takvim gününü geçmez.

Mal iade esasları

MADDE 24 – (1) Mal iade esasları şunlardır:
a) Tüketici açısından; 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanuna uygun olarak tüketicinin korunması ve aydınlatılmasına dikkat edilir. Bu kapsamda;
ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat
edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya
kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya
ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetlerin müş-
teriler (tüketici) tarafından iade edilmek istenmesi halinde 6502 sayılı Kanun hükümleri çer-
çevesinde işlem yapılır. Eksiklikler içeren malların müşteriler tarafından iade edilme talebi ka-
bul edilerek karşılığında varsa aynı cins ve miktarda (birebir değişim) mal verilir veya kendisine
bedeli ödenir. Bedelinin ödenmesi durumunda tutanak düzenlenerek iade eden müşteriye im-
zalattırılır.
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b) Kantin Heyeti Açısından; Tüketici tarafından kantine iade edilen mallar ile kantin
başkanlığınca tespit edilen ayıplı/kusurlu malların veya yeterince satış hareketi olmadığı için
yapılan anlaşma gereği firmasına iadesi gereken malların iade işlemleri iade faturası ile olur.

c) Kantin Hesapları Açısından; Düzenlenen iade faturası bilgileri kantin hesaplarında
işlem görür.

Alım heyeti ve memuriyet mahalli dışına görevlendirme 

MADDE 25 – (1) Satışa sunulan malların alımlarında alım heyeti, en az iki kantin gö-
revlisinden, birlik ihtiyaçları kapsamında yapılacak alımlarda ise biri kantin görevlisi olmak
üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur. Memuriyet mahalli dışından yapılacak alımlarda,
alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri, edilmemiş ise yol masrafı ve yevmiyeleri
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kantin gelirlerinden ödenir.
Memuriyet Mahalli dışına birlik komutanı tarafından kantin faaliyetleri ile ilgili olarak görev-
lendirilen kantin heyeti başkan ve üyelerinin yol masrafı ve yevmiyeleri görevlendirme emrinde
belirtilmek kaydıyla bu madde esaslarına uygun olarak kantin gelirlerinden ödenebilir.

Mal alım dayanak belgeleri

MADDE 26 – (1) Yapılan bütün alımların karşılığında fatura alınır. 213 sayılı Kanun
çerçevesinde, fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmayanlardan mal veya hizmet alınması ha-
linde ise, faturada bulunması gereken bilgileri içeren harcama pusulası düzenlenir ve kantin
başkanına onaylatılır. Faturalarda;

a) Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, 
b) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi

ve hesap numarası, 
c) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, 
d) Satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ile imza ve bedelin tamamen alındı-

ğına dair beyanın,
bulunması zorunludur.
(2) Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması hâlinde,

yazar kasa fişlerinin tıpkıçekimi alınır, tıpkıçekim yapılan kâğıda yazar kasa fişi yapıştırılır,
aynı kâğıda o fiş ile alınan malzemenin; cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, alım tarihi ne maksatla
alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır. 

İzin ve yetki belgeleri

MADDE 27 – (1) Kantinlerde “Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı,
sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim, satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki
belgeleri” alınmak koşuluyla tütün mamullerinin satışı yapılabilir. Sözleşmeli erbaş/erler ile
erbaş/erlerin istifade etmediği kantin, kantin şubeleri veya yan işletmelerde alkollü içki satışı
yapılabilir. 

Kiralama işlemleri

MADDE 28 – (1) Kantinlerin tamamı, bir kısmı, bazı şubeleri veya reyonları ilgili
birlik komutanının onayı ile kiraya verilebilir ya da üçüncü şahıslara işlettirilebilir. Özel bir
ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi du-
rumunda bu hizmetler, hizmet alınması yoluyla da dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul
edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.
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(2) Kantinlerin kiraya verilmesi işlemleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununa uygun olarak gerçekleştirilir.

(3) Kantinlerin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi birlik komutanlıklarınca

yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin

kantin gelirlerine dâhil edilir.

(4) Kiraya verilen tesis, ünite veya işletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kira-

layan firma tarafından ödenir.

Mal satım esasları

MADDE 29 – (1) Kantinde mal satışı nakit, banka kartı veya kredi kartı karşılığında

yapılabilir. Kantin personeli, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz.

Satış fiyatının belirlenmesi

MADDE 30 – (1) Satış fiyatı, kantin heyeti tarafından aşağıdaki esaslar dâhilinde be-

lirlenir:

a) Promosyon gelirleri hariç olmak üzere sağlanacak aylık ortalama brüt satış kâr oranı,

%10'u aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kâr oranı değişebilir.

b) Satış fiyatı belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alınır.

c) Kâr oranının belirlenmesi, malın katma değer vergisi hariç olmak üzere çıplak birim

fiyatı üzerinden yapılır. Müteakiben ödenen katma değer vergisi miktarı eklenerek satış fiyatı

belirlenir. Satış fiyatının belirlenmesinde, malın muhtemel firesi ile ambalaj ve taşıma giderleri

dikkate alınmaz.

ç) Aynı ilde bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanmasına özen gös-

terilir.

d) Her malın bulunduğu rafın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur. Kan-

tinlerden faydalanan personelin kantine giriş yapmadan alışveriş yaptığı kantinlerde satış fi-

yatları alım yapacak personelin göreceği uygun bir yere asılır.

e) Kantine bağlı olarak çalışan ve üretim yapan yan kuruluşlarda üretilen yiyecek ve

içeceklerin belirli bir standartta olması için içerisine konacak erzakın cinsini ve miktarını gös-

teren, muaddel cetveli hazırlanır ve birlik komutanına onaylatılır. Söz konusu bu yiyecek ve

içeceklerin satış fiyatları, maliyet cetveli ile belirlenir. İmal için alınan malzemelerin alış fiyatı

değiştikçe, maliyet cetveli yeniden düzenlenir. Yan kuruluş hesabı, muaddel cetvelinde belir-

tilen partinin veya porsiyonun satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve alınır. Maliyet cetveli kantin

başkanı tarafından onaylanır.

f) Kiralanan yerlerdeki hizmet ve satış fiyatlarının piyasadaki perakende satış ve hizmet

fiyatlarının üstünde olmaması hususu sözleşmede belirtilir.

(2) Model değişikliği, kapatılan kantinlerden devralınan mallar ile kantinde satılan mal-

lar arasındaki fiyat uyuşmazlığı ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle kârlı

satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve birlik komutanının onayını taşıyan bir

tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların maliyetinin % 50’sinden aşağı olmamak kaydıyla

indirimli satışına, birlik komutanlığı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar

verebilir; % 50’den fazla indirimli satış yapılabilmesi,  asgarî Bölge ve eşiti seviyesindeki birlik

komutanının onayına bağlıdır.
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Yazar kasa/elektronik pos cihazları işlemleri

MADDE 31 – (1) Kantinlerde yazar kasa kullanılması zorunludur. Kantin gelirlerinin
yeterli olması durumunda barkod sistemi temin edilerek kullanılabilir. Yazar kasalar, elektronik
pos cihazları, mesai başlangıcında kasiyerlerin huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai
bitiminde, yazar kasa, elektronik pos cihazları rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para ve
kredili satışların slip toplamı miktarı kasa sorumlusu tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması
halinde, nedenleri araştırılır.

Günlük hâsılatın toplanması

MADDE 32 – (1) Günlük hâsılat, mesai saatleri içerisinde kasa sorumlusunca kantin
kapatılmadan hemen önce, para teslim defteri ile imza karşılığında teslim alınır. Para teslim
defteri iki nüsha tutulur. Bir tanesi kasa sorumlusunda, diğeri ise parayı teslim eden sorumluda
bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır.
Mesai sonrası ve tatil günleri hâsılatı birlik nöbetçi amirinin görevlendireceği bir nöbetçi subayı
tarafından teslim alınır. Teslim alınan hâsılat, bir tutanakla ertesi gün nöbeti teslim alan nöbetçi
subayına teslim edilir. Tatil günlerinde toplanan kantin hâsılatı, tatilin bitiminde kantin heyetine
tutanakla teslim edilir. Bu durum, nöbet jurnaline ve ayrıca para teslim defterlerine işlenip,
imza edilir. POS cihazlarından yapılan satışlar sonrasında alınan slip/fişler de nakit para nite-
liğindedir. Aynı şekilde para teslim defterinin ilgili hanesine işlenir. 

Hâsılatın değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Satışlardan elde edilen hâsılat ve kantinin nakdi sermayesi kantinin
bulunduğu il ve ilçede bulunan bir kamu sermayeli bankanın şubesinde; kamu sermayeli ban-
kaların şubesinin bulunmadığı il veya ilçede ise kantin heyetince belirlenecek mali bünyesi
güçlü ve yüksek getiri sağlayan bir mevduat bankası şubesinde kantin heyeti adına açılacak
Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır. Bankadan para çekme işlemi kantin başkanı ve mu-
hasip üyenin çift imzası ile yapılır.

(2) Kantin paraları, birliğin bulunduğu il ve ilçede banka şubesi olmadığı takdirde birlik
komutanınca belirlenecek para kasasında muhafaza edilir.

Kantinde bulundurulabilecek para

MADDE 34 – (1) Kantinde bulundurulabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay
önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez. Fazlası kantin adına açılmış banka he-
saplarına yatırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler ve Giderler

Gelirler

MADDE 35 – (1) Kantin gelirleri; 
a) Kantin ve yan kuruluşlarının kârları,
b) Banka faizleri,
c) İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışları,
ç) Tasfiye edilen diğer kantinlerden devredilecek mal ve para ile tasfiye edilen vardiya

yatakhanelerinden, eğitim ve kongre merkezlerinden, gazinolardan ve moral eğitim merkezle-
rinden devreden para, 

d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,
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e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden, vardiya yatakhanelerinden, eğitim ve
kongre merkezlerinden, gazinolardan ve moral eğitim merkezlerinden yapılan sermaye nakli,

f) Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından,
g) Kira gelirleri,
ğ) Mal ve Hizmet alımlarında ve kiralamada sözleşme kapsamında yüklenici firmalar-

dan tahsil edilecek ceza bedelleri,
h) Sergi, fuar, reklâm ve diğer gelirlerden,
ı) Kendi gelirlerinin yetersiz olması durumunda, talep edilen ihtiyacın karşılanması

maksadıyla, üst komutanlık payından tahsis edilecek kaynaktan,
oluşur.
Promosyonlar

MADDE 36 – (1) Promosyon gelirleri:
a) Kullanılacak mal olarak alınmış ise, ilgili saymanlıkça fatura bedelleri üzerinden ta-

şınır mal işlem belgesi kesilerek irada alınır.
b) Satılacak mal olarak alınmış ise, kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üzerinden

kaydedilir. Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı olacak şekilde işlem yapılır, kantin bi-
lânçosunun 2 nci maddesi “kantin gelirleri” hanesine “ticari mal promosyonu” olarak kayde-
dilir.

c) Nakit olarak alınmış ise kantin bilânçosunun 2 nci maddesi “nakit promosyonu” ha-
nesine nakit olarak kaydedilir. Ayrıca kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına in-
tikali sağlanır. Promosyon gelirleri, bir defada veya parça parça harcanabilir. Mali yılsonunda
harcanmayan promosyon gelirleri sermayeye dahil edilir.

ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin
eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin
sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Promosyon bağış sözleşmeleri ile
yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyeti tarafından teftiş evrakına dâhil edilmek
üzere teftişi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı hesap müfettişi/müfettiş yardımcılarına ibraz
edilir.

d) Promosyon gelirlerinden yapılan harcamalarında 38 inci maddede belirtilen usul ve
esaslar (onay belgesi tanzimi, piyasa fiyat araştırması ve benzeri) uygulanır.

Mal ve hizmet bedeli faturası 

MADDE 37 – (1) Kantinlerde satılan mallardan;
a) Piyasa emsalleri ucuzlayanların, piyasadaki fiyatlar uygulanarak daha ucuza satıla-

bilmesi için ilgili firma tarafından satış fiyatları arasındaki tutar kadar malın veya nakdin kan-
tine verilmesi durumunda,

b) Satışının hızlandırılması için, kantinde satışa sunulan mala/mallara, ilgili firma ta-
rafından bedelsiz olarak ikinci/üçüncü malın/malların promosyon ürün olarak ilave edilmesi
durumunda,

ilgili firmaya, bedelsiz vermiş olduğu mal veya nakit tutarı karşılığı mal/hizmet bedeli
faturası verilir.

Kantin gelirlerinden yapılacak giderler ve harcama esasları

MADDE 38 – (1) Kantin gelirlerinden yapılacak giderler ve harcama esasları şunlar-
dır:
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a) Kantin gelirleri, birlik komutanın emri ile hizmet verdiği birliğin personeli ile birliğin
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan
zarurî veya resmî işlere harcanır. Resmî işler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Ana-
litik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberin Dördüncü Düzeydeki Ekonomik Kodları kap-
samındaki işlerdir. Mali yıl esas alınarak ödeneğin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, birlik
komutanına aittir.

b) Kantin gelirlerinden yapılan genel yönetim kapsamındaki harcamalardan demirbaş
kayıtlarına girecekler, birlik komutanının onayı ile ve o yılın Aralık ayında son taksitleri bitecek
şekilde taksitle alınabilir.

c) Resmi veya zaruri işlerde, erbaş ve erlerin eğitimi, yerleşme, barınma ve moral hiz-
metleri ile ilgili olanlara öncelik verilir.

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kul-
lanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askerî araçlardan, kantinin bağlı bulunduğu
komutanlık tarafından belirlenen ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülen araçların
kasko sigortası giderleri kantin gelirlerinden ödenir.

d) Kantin gelirlerinin yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer resmî veya zarurî işlere
sarfına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.

e) Ailesinin maddi imkânlarının yetersizliği nedeniyle parası gelmeyen öğrenci, erbaş
ve erlere kantin gelirlerinin birlik komutanı tarafından uygun görülecek miktarda nakdi yardım
yapılabilir. Ancak ödüller/nakdi yardım için yapılacak toplam harcama tutarı kantin aylık ge-
lirinin %5’ini geçemez. Kantin gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde
kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme (Tarım ve Orman Bakanlığına ödenen süre
uzatımı ve üyelik bedeli hariç) yapılmaz. Kantinin kuruluş bağlantısı dışındaki birlikler dâhil
birden fazla birliğe hizmet vermesi halinde, kantin ve şubelerinin gelirlerinin sarfında personel
miktarı ve gelir oranları esas alınır.

f) Şehit olan ve herhangi bir nedenle vefat eden personel (erbaş ve erler dâhil) ailelerin
talebi halinde meydana gelen olayla ilgili olarak bizzat olay yerini görerek bilgi almak maksa-
dıyla aile fertlerinin olayın meydana geldiği birliğe bir defaya mahsus olmak kaydıyla yapacağı
seyahat ve iaşe ve ibate masrafları ilgili birliğin hizmet aldığı kantinin gelir/sermayesinden
karşılanır.

g) İlk destek yardımı ilgili kantin gelir/sermayesinden defin işlemini gerçekleştirecek
aile fertlerine ödenir ve ödendiğine ilişkin teslim tutanağı, üst komutanlık payından karşılan-
masına yönelik tahsis talep yazısı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına gön-
derilir. Üst komutanlık paylarında biriken tutarın ilk destek yardım tutarını karşılayamaması
durumunda sermayesi yüksek diğer kantinlerden söz konusu yardım tutarı karşılanabilir.

ğ) Kantin gelirlerinden; ihtiyaç duyulduğunda her yıl Sahil Güvenlik Komutanlığınca
belirlenen birim fiyatı geçmemek kaydıyla dayanıklı taşınır mal  (mobilya, video, televizyon,
buzdolabı, çamaşır makinesi, halı ve benzeri) alınabilir. Belirlenen birim fiyatı geçen ihtiyaçları
için Sahil Güvenlik Komutanlığından müsaade alınır.

h) Birliğinde kantin bulunan birlik komutanı aylık kantin karlarından birliğin seviyesi,
birliğin konum ve kuruluş özellikleri esas alınmak suretiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığınca
her yıl ocak ayı içerisinde tespit edilerek yayımlanacak miktarlar kadar temsil ve ağırlama hiz-
metleri için harcama yapabilirler.
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ı) Temsil ve ağırlama hizmetleri için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilen yetkinin
yetersiz kalması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığından önceden müsaade alınarak fazla har-
cama yapılabilir. Bu takdirde masraf evrakına müsaade yazısı eklenir. 

i) Kantin gelirleri, tasarruf tedbirlerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim mal-
zemeleri için sarf olunamaz. 

Hazine payı

MADDE 39 –  (1) Birlik dışındaki kantin/kantin şubelerinin aylık gayrisafi hâsılatının
%1’i en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muha-
sebe birimine yatırılır. Bu oranı, sayılan tesislerin faaliyet türleri itibarıyla topluca veya ayrı
ayrı ya da her bir tesis için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili-
dir.

(2) Birlik dışındaki kantinlerin ve şubelerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine
payları takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine EK-1’de bulunan Aylık Gayrisafi
Hâsılattan Tahsil Edilen Tutara İlişkin Bildirim ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır.
EK-1’de Bildirim üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise
kantin başkanlığında muhafaza edilir.

(3) Tek düzen muhasebe sistemine göre bilânço esasına göre defter tutan yerleşke dı-
şındaki kantinler ve şubeleri, aylık gayrisafi hâsılattan hazine payı olarak hesaplanarak yatırılan
tutarları, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydeder.

(4) İşletme hesabı esasına göre muhasebe sistemini uygulayan kantinler ise bu tutarları
defterlerinin gider bölümünde hazine payı olarak belirtir.

(5) Bu kapsamda yatırılan hazine payı tutarları, yatırıldıkları ay sonuna kadar alındı
belgesi ile birlikte sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

Gider belgeleri

MADDE 40 – (1) Gider belgelerinin, alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açık-
ça belirtilecek şekilde hazırlanması ve birlik komutanı tarafından, “Kantin gelirlerinden öden-
mesi uygundur” kaydı ile onaylanması gereklidir. Ayrıca, “Aylık Masraf Döküm Belgeleri Dö-
küm Çizelgesi” de birlik komutanı tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler,
aşağıdaki gibi düzenlenir:

a) Dayanıklı taşınır mallarda, ilgili saymanlıkça düzenlenen taşınır mal işlem belgesi
faturaya bağlanır.

b) Sarf edilen mallarda:
1) Tüketilebilir taşınır mal kapsamına girenler, kantin heyetinin ve ilgili personelin im-

zalarının bulunacağı, birlik komutanının onaylayacağı malın nerede, ne zaman, ne şekilde tü-
ketildiğine dair tutanak ile sarf edilmiş sayılır.

2) Tüketilebilir taşınır malların kullanımı neticesinde yeni bir taşınır mal ortaya çıkması
durumunda “Tüketim, Üretim ve Elde Edilenler Belgesi” düzenlenir. Harcama yetkilisinin ona-
yını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.

c) Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri
belgeler yeterlidir. Yardıma muhtaç erbaş ve erlere yapılan nakdi yardımlar, şehit olan/vefat
edenlerin ailelerine yapılan nakdi yardımlar, ilk destek yardımı için ise havale/EFT dekontu
veya teslim tutanağı yeterlidir.
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Fireler

MADDE 41 – (1) Alım ve muhafaza kusuru olmaksızın evsafını kaybederek hiçbir şe-

kilde kullanılmaz hale gelen mallar, fire işlemine tâbi tutulur. Hatalı mal alımlarından ve mu-

hafaza kusurlarından doğan kayıplar fire olarak kabul edilmez.

(2) Fireler, kantin heyeti ile varsa birlik tabibinin veya gıda kontrol hijyen denetim gö-

revlisi ve birlik komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, gider bel-

geleri arasında saklanır. Fire tutanağında belirtilen mallar, muhasebe kayıtlarından düşülür.

Üst komutanlık payları

MADDE 42 – (1) Kantinlerin aylık bilânçoda belirtilen tüm gelirlerinden (brüt satış

kârı, faiz geliri, promosyon geliri, kira geliri, konsinye geliri ve benzeri gelirler dâhil olup, üst

komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden aktarılan nakit değerler hariç)

ödeyecekleri üst komutanlık pay oranları, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilir.

Tespit edilen üst komutanlık payları, kantin heyetince, bilânçonun birlik komutanı tarafından

onayını müteakip her ayın en geç onuna kadar ilgili hesaba yatırılır. Havale/EFT’lerde

havale/EFT masrafları kantin giderlerinden sayılır.

(2) Üst Komutanlık paylarından kaynak tahsisine Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkili-

dir.

(3) Üst komutanlık paylarının tahsisi ve değerlendirilmesi ile tahsis edilen payların har-

canmasında 33 üncü ve 38 inci maddelerde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kantinlerde Muhasebe Esasları

Muhasebe, vergi ve muafiyetler

MADDE 43 – (1) Muhasebe kayıtlarında aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler öncelikle bi-

lânço esasına göre defter tutulan tek düzen muhasebe sistemine göre işletilir.

b) Tek düzen muhasebe sistemi (bilânço esaslı) uygulayacak kantinlerin sermaye limiti,

ihtiyaç duyulması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanır. Tek düzen mu-

hasebe sistemi uygulayan kantinler tek düzen hesap planı, belge ve kayıtları tutarlar. İşletme

hesabı esasına göre muhasebe sistemi uygulayan kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge

ve kayıtları tutarlar.

c) Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kâr çizel-

gesinde gösterilerek, aylık bilânçoya intikali sağlanır.

ç) Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri tek düzen hesap planı açık-

lamalarına uygun olarak ilgili hesapta kayıt altına alınır.

(2) Vergi ve muafiyetlerde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen kantinler

kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi

kesintilerini (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi) kapsamaz.

b) Kantinler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzen-

lediği ödemeye ilişkin kâğıtlar ise damga vergisinden istisnadır.
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c) Kantinlerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile yapa-
cağı 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların
kiralanması işlemleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Kantinlerin tevkifat kapsamında
olan alımlarına ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir.

Belge ve kayıtlar

MADDE 44 – (1) Kantinde aşağıda yer verilen belge ve kayıtlar tutulur:
a) Kantin ambar/kiler defteri: Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla

olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine
EK-2’de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır. Kantine
alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait "Giren" bölümüne kaydedilir. Kantin
reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala ait "Çıkan" bölümüne
kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren malların toplamından,
ay içerisinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya devreden mal miktarı
bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan malın ambardan çıkışı
yapılamaz.

b) Mal giriş ve çıkış/iç dağıtım belgesi: Ambardan veya piyasadan satış için alınarak
kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı
ve tutarını gösteren ve örneğine EK-3’te yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir.
Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış
etiketlerini düzenlemek için satış sorumlusunda, bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin
muhasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı
belge kullanılır.

c) Kantin işletme defteri: Önceki aydan devreden malların alış değerleri toplam tutarıyla
(bu tutarın, ilgili ay sonlarında düzenlenen mal sayım ve tartı çizelgesinde gösterilen malların
alış değerleri toplam tutarlarına eşit olması gerekir.) ay içinde satın alınan malların cins, alış
fiyatı, satış fiyatı ve kâr oranlarının kaydedildiği ve EK-4’te yer verilen defterdir. Defter, ör-
neğine EK-5’te yer verilen kullanma talimatına göre düzenlenir ve her ay yapılan sayım so-
nunda EK-6’da yer alan örneğe uygun şekilde ay sonu kapaması yapılır. 

ç) Kantin kasa defteri: Kantin nakit hareketlerinin tespit ve takibine yarayan ve örneğine
EK-7’de yer verilen bir defterdir. Kasa sorumlusu tarafından, örneğine EK-8’de yer verilen
kullanma talimatına göre tutulur, muhasebeci tarafından kontrolü yapılır, ay sonunda kantin
heyeti tarafından imzalanarak birlik komutanına onaylatılır.

d) Para teslim defteri: Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa so-
rumlusuna, tatil günleri kantinde görevli personel veya nöbetçi subaylarına satışlardan sonra
teslim edilecek nakit, banka ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-9’da yer verilen
defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlula-
rında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı
kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hâsılatı teslim eden sorumlu im-
zalar.

e) Mal sayım ve tartı çizelgesi: Tüm kantin heyeti ve reyon sorumluları tarafından ay
sonlarında veya gerektiği zaman, kantinlerdeki mal mevcudu ile değerini saptamak amacıyla
üç nüsha olarak düzenlenen ve örneğine EK-10’da yer verilen çizelgedir. Bir nüshası satış şu-
besinde, bir nüshası kantin muhasebesinde, bir nüshası da ambar sorumlusunda bulunur. İdari
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denetlemelerde ihtiyaç duyulması halinde, denetleme için görevlendirilen heyet tarafından sa-
yım yapılır. Bu durumda sayıma kantin heyeti ve reyon sorumluları da katılır. Sayım çizelge-
lerinin her sayfası, satış sorumlusu dâhil olmak üzere sayım yapanlar tarafından parafe edilir
ve son sayfası, bu kişilerce açık kimlikleri yazılarak imza edilir ve kantin başkanınca onayla-
nır.

f) Bilânço: Kantinin ay sonunda veya belli zamanlarda sayılmak, tartılmak veya ölçül-

mek suretiyle tespit edilen mevcutları ile alacak ve borçlarının tasnifli bir şekilde ve değerleri

itibarıyla gösterildiği ve örneğine EK-11’de yer verilen belgedir. 

g) Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde

katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net

kârını veya dönem net zararını kapsar.

ğ) Yan kuruluş işletme defteri: Berber, terzi, çamaşırhane ve benzeri kantin başkanlığına

bağlı olarak hizmet veren işletmelerin tutmak zorunda olduğu ve örneğine EK-12’de yer verilen

defterdir. Defter, örneğine EK-13’te yer verilen kullanma talimatına göre düzenlenir ve her ay

yapılan sayım sonunda EK-12’de yer alan örneğe uygun şekilde ay sonu kapaması yapılır.

(2) Kurumlar Vergisi ve/veya Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis edilen kantin iş-

letmeleri bakımından, 213 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Dayanak ve kontrol belgeleri

MADDE 45 – (1) Kantin muhasebe kayıtlarında iç denetimi sağlamak amacıyla, aşa-

ğıda belirtilen dayanak ve kontrol belgeleri tutulur:

a) Alım belgeleri: Mal alım faturaları ile örneğine EK-14’te yer verilen fatura yerine

düzenlenen harcama pusulasından ibarettir. Bu belgeler, kantin işletme defterindeki sıralarına

göre numaralandırılarak dosya içinde saklanır.

b) Gider belgeleri: Kantin gelirlerinden yapılan harcamalara ilişkin fatura, yazar kasa

fişi ve tutanaklardan ibarettir. Bu faturalar, yazar kasa fişleri ve tutanaklar tarih sırasına göre

numaralanarak dosyalanır. Giderler için yazar kasa fişi kullanılması halinde, yazar kasa fişle-

rinin tıpkıçekimi alınır, tıpkıçekim yapılan kâğıda yazar kasa fişi yapıştırılır, aynı kâğıda o fiş

ile alınan malzemelerin; cinsi, miktarı, tutarı, alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kulla-

nıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır. 

c) Aylık masraf belgeleri döküm çizelgesi: Örneğine EK-15’te yer verilen, ilgili aya ait

bütün masraf belgelerinin döküm listesidir. Altı, kantin heyeti tarafından imzalanır ve birlik

komutanınca onaylanarak ait olduğu ay bilânçosuna bağlanır.

ç) Karşılaştırmalı fiyat tespit tutanağı: Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksadı

ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım fatura-

sına bağlanır. 

d) Fire tutanağı: Satılmak üzere alınan mallarda ortaya çıkan fireyi tespit etmek ama-

cıyla, aynı gün düzenlenen ve örneğine EK-16’da yer verilen belgedir. Gider belgeleri arasında

muhafaza edilir.

e) Devir ve teslim belgesi: Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve

demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-17’de yer verilen belgedir.

Sayım sırasında satışa sunulan mallar ve demirbaş olarak kullanılan mallar için ayrı ayrı sayım

tartı çizelgesi düzenlenir. Satışa tâbi olan malların devri, alış fiyatları üzerinden yapılır.
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f) Avans kredi fişi: Bir mal alımı veya bir hizmetin ifası için komutanlıkça kantinden
verilmesi emredilen paranın kantin kasasından çıkması esnasında veya kantin mubayaa sorum-
lusunca kantinde satılacak malların alımında tanzim edilen ve örneğine EK-18’de yer verilen
fiştir. Üç suret düzenlenir. Nakit çıkışına ilişkin olduğunda, bir sureti avans mutemedinde, bir
sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Muhasip ve kantin başkanının
imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır. Bilahare avansı kullanacak şahıs imza karşılığı
avansı kantin kasa sorumlusundan alır. Mal satımına ilişkin olduğunda sadece kantin başka-
nınca onaylanır. Bir sureti mubayaacıda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda
bulunur.

g) Avans mahsup fişi: Birlik avans mutemetleri ve kantin mubayaa sorumlularınca kan-
tinden alınan avansın kapatılmasında kullanılan ve örneğine EK-19’da yer verilen bir fiştir. Üç
suret düzenlenir bir sureti avans mutemedi veya mubayaa sorumlusunda, bir sureti muhasipte,
bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Birlik avans mutemedince kullanılan avansın mahsup
fişi kantin heyetince kontrolü ve imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır ve işleme konur.
Kantin mubayaa sorumlusunun kullandığı avansın mahsubunda kontrol sonunda sadece kantin
başkanı onaylar. Her iki avansın mahsup edilmesinde artan para varsa mahsup fişinde yazılır
ve kasa sorumlusuna iade edilir, avans mutemedi ve kasa sorumlusunca imzalanır.

ğ) Kasa girdi fişi: Kasaya giren her türlü nakit için düzenlenen ve örneğine EK-20’de
yer verilen bir fiştir. Para teslim defterleri ile kasa sorumlusuna teslim edilen nakitler bir kasa
girdi fişine işlenir ve kasa defterine girişler bu fiş ile yapılır.

h) Kasa çıktı fişi: Avans mutemetlerine verilen avanslar ile kantinde satılmak üzere alı-
nan malların bedellerinin ve masraf faturalarının ödenmesi için kasadan çıkan nakitleri belirten
ve örneğine EK-21’de yer verilen belgedir. 

ı) Onay belgesi: Yapılacak bir iş veya alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek pa-
ranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Reh-
berin Dördüncü düzeydeki ekonomik kodları kapsamında resmî işler kapsamında bulunduğu
ve ödeneği olmadığına/yeterli bulunmadığına dair kullanılan ve örneğine EK-22’de yer verilen
belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca yapılacak harcamanın nereye yapılacağı veya
malın ne amaçla alınacağı belirtilecek şekilde hazırlanır. Gider gerçekleştirme görevlisi tara-
fından yapılacak işin resmi iş kapsamında olup olmadığı incelendikten sonra, resmi iş kapsa-
mında olanlar için ödenek durumu belirtilecek şekilde; ilgili taşınır mal saymanı ve ilgili şube
müdürü tarafından da, mal mevcut durumu veya hizmet alımının uygunluğu ile ihtiyacın büt-
çeden tahsis edilen kaynaktan mevcut planlamalar doğrultusunda zaman, öncelik ivedilik ve
benzeri alınıp alınmayacağı değerlendirilerek; kantin başkanı tarafından da, kantin gelirlerinden
ödeme durumu kontrol edilerek imzalanır. Birlik komutanının onaylamasından sonra avans ve-
rilmesini sağlayan belgedir.

i) Kredili mal takip defteri: İşletme hesabı esasına göre muhasebe kaydı tutan kantin-
lerde; kantin heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara
yapılacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-23’te yer verilen defterdir. Kredili mal alı-
nan her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan
ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda
kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır, firmalardan alınacak borcu
yoktur yazılara teftişlerde ibraz edilmek üzere saklanır. Yeni heyete borç devredilmez.
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j) Mahkeme yolu ile alacakların takibi defteri: Kantinlerin mahkeme yolu ile alacakla-

rının takibinde kullanılan ve örneğine EK-24’te yer verilen defterdir.

k) Muaddel cetveli: Kantine bağlı olarak çalışan ve üretim yapan yan kuruluşlarda üre-

tilen yiyecek ve içeceklerin belirli bir standartta olması için içerisine konacak erzakın cinsini

ve miktarını gösteren örneği EK-25’te yer alan cetveldir. Muaddel cetveli birlik komutanına

onaylatılır.

l) Maliyet cetveli: Üretilen yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları, örneği EK-26’da yer

alan maliyet cetveli ile belirlenir. İmal için alınan malzemelerin alış fiyatı değiştikçe maliyet

cetveli yeniden düzenlenir. Yan kuruluş hesabı muaddel cetvelinde belirtilen partinin veya por-

siyonun satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve alınır. Maliyet cetvelinde yer alan işletme gideri

en fazla %20’ye kadar belirlenebilir. Maliyet cetveli kantin başkanı tarafından onaylanır.

Diğer belgeler

MADDE 46 – (1) Kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve birlik komutanlığı

tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.

Belgelerde yapılacak işlemler

MADDE 47 – (1) Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri, yan

kuruluş işletme defteri ve kantin kasa defterinin sayfaları, malî yılbaşında numaralandırılarak

kantin heyeti tarafından mühürlenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, birlik

komutanı tarafından onaylanır. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tâbi evrak olduklarından

kantin heyetince muhafaza edilir. 

Kayıtların bilgisayar yardımı ile tutulması ve mali raporlama

MADDE 48 – (1) Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tu-

tulması mümkündür. Bu takdirde, günlük alınan bilgisayar çıktıları bu Yönetmelik esaslarına

göre yetkililerin imzalamalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere

saklanır. Yönetmelik kapsamında her kantin raporlama birimidir. Kantin başkanlıkları tarafın-

dan hazırlanan mali tablolar Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı sayfa-

sında bulunan Kantin Mali İstatistikler Takip Programına takip eden ayın 10’una kadar girilir.

(2) Kantin başkanlıkları tarafından Kantin Mali İstatistikler Takip Programına girişi ya-

pılan mali tablolar ise yetkilendirilen personel tarafından kümülâtif olarak Hazine ve Maliye

Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) girişi yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetlemeler

Denetlemeler

MADDE 49 – (1) Kantinler;

a) İdarî denetleme,

b) Özel denetleme,

c) Durum teftişi,

ç) Hesap teftişi,

d) İç denetim,

e) Tasfiye,

teftişine tabi tutulur. 
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İdarî denetleme
MADDE 50 – (1) İdarî denetleme; birlik komutanı, üst komutanlıklar veya görevlen-

direcekleri heyet tarafından yılda en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, bir ikmal branşın-
dan personelin bulunması sağlanır. Bu denetlemede;

a) Kantinlerin tertip, tanzim, temizlik durumları, 
b) Satılan malların uygunluğu ve kâr nispetleri,
c) Hesapların günü gününe tutulup tutulmadığı,
ç) Kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderleri arasındaki münasebetler,
d) Lüzum görülecek diğer hususlar, 
incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir. 
(2) Rapor gereğinin yerine getirilmesi, birlik komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir

nüshası, teftişlerde ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır. Kiralanmış bölüm-
lerin idari denetlemesine ilişkin hususlar kira sözleşmesinde düzenlenir. 

Özel denetleme
MADDE 51 – (1) Özel denetleme, üst komutanlıklarca öğrenilmesi gerekli herhangi bir

konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idarî denetleme
konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç konuyu da kapsayabilir.

Durum teftişi
MADDE 52 – (1) Durum teftişi, kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlük-

teki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı hesap mü-
fettişleri/müfettiş yardımcıları tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.

Hesap ve tasfiye teftişi ile iç denetim
MADDE 53 – (1) Hesap teftişi; kantinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin ve

bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile yapılır.
(2) Tasfiye teftişi; kantin başkanlığının faaliyetine son vermesi, bu amaçla teftişe tabi

kantinlerin zimmetindeki taşınır veya taşınmaz mallarını, sermayelerini ve varlıklarını başka
bir kantine, vardiya yatakhanelerine, eğitim ve kongre merkezlerine, gazinolara ve moral eğitim
merkezlerine; tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye yönünden sıfıra indirilmesi maksa-
dıyla yapılır.

(3) Hesap ve tasfiye teftişleri Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettiş ve müfettiş yardım-
cıları tarafından ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(4) İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı
İç Denetçileri tarafından ilgili mevzuatta belirlenen iç denetim standartlarına uygun olarak yapılır.

Denetim yapanların sorumluluğu
MADDE 54 – (1) Müfettiş ve denetçiler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, dene-

tim ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 4/9/2003 tarihli ve 25219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil

Güvenlik Kantin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2821 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2794 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2826 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2827 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2828 
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Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2760 

—— • —— 
Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2761 
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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2795 

—— • —— 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2815 

—— • —— 
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2814 



31 Mart 2021 – Sayı : 31440 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2818 

—— • —— 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2819 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2824 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MUHTELİF İTFAİYE ARAÇLARI ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında; 8 Adet Çok maksatlı çift kabin itfaiye aracı, 2 Adet Tam 
Donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı, 1 Adet K9 İtfaiye Arama ve Kurtarma Aracı ve 1 Adet Sualtı 
ve Suüstü İtfaiye Arama Kurtarma Aracı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 
olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

Malzemenin Cinsi İhale Evrak Bedeli 
Kısım-1: 8 Adet Çok maksatlı çift kabin itfaiye aracı için verilecek 
tekliflerde 

140 TL 

Kısım-2: 2 Adet Tam Donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı için verilecek 
tekliflerde 

140 TL 

Kısım-3: 1 Adet K9 İtfaiye Arama ve Kurtarma Aracı için verilecek 
tekliflerde 

130 TL 

Kısım-2: 1 Adet Sualtı ve Suüstü İtfaiye Arama Kurtarma Aracı için 
verilecek tekliflerde 

130 TL 

Tüm Kısımlar için verilecek tekliflerde 140 TL 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 22.04.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7. İhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi her grup 
malzemenin tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunulabilecektir. 

8. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince 
istisna kapsamındadır. 2783/1-1 
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5.500.000 ADET ENJEKTABL SERUM FİZYOLOJİK AMPUL  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “5.500.000 adet Enjektabl 

Serum Fizyolojik Ampul” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2. Teklifler 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 ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 06.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 2800/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMANI 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi 
Grup-9 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler 
için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 
güncelleme uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi Grup-9” 
işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal 
Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye 
davet etmektedir. Bahsi geçen işler 19 ihale paketi olarak yapılacaktır. Güncelleme uygulama 
alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

İhale 

Paketi No 

Sözleşme 

Referans No 
Yer 

Toplam 

Birim Sayısı 

1-41 CNR-ORT 
Çankırı ili Orta, Çerkeş, Atkaracalar ve Kurşunlu 

ilçeleri 
47 

1-42 KRK-DLC 
Kırıkkale ili Delice, Sulakyurt, Karakeçili, Balışeyh, 

Keskin ve Çelebi ilçeleri 
39 

3-18 IZM-TRE İzmir ili Bayındır, Selçuk ve Tire ilçeleri 52 

3-19 AYD-YPZ 
Aydın ili Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak, Nazilli, 

Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri 
38 

4-22 BRS-KLS 
Bursa ili Keles, Kestel, Osmangazi, Nilüfer ve 

Mudanya ilçeleri 
45 

5-21 KRM-MRK V Karaman ili Merkez ilçesi 25 

6-22 ANT-KRT Antalya ili Korkuteli ilçesi 20 

8-19 ERZ-AZY 

Erzurum ili Çat, Aşkale, Aziziye, Yakutiye, 

Palandöken, Pasinler, Horasan, Narman, Şenkaya, 

Hınıs, Karaçoban, Tekman, Karayazı, Tortum, 

Uzundere ve Köprüköy ilçeleri 

81 

8-20 KRS-MRK II 
Kars ili Akkaya, Arpaçay, Susuz, Merkez ve Selim 

ilçeleri 
34 

10-32 SNP-GRZ II Sinop ili Gerze, Dikmen, Ayancık ve Türkeli ilçeleri 31 

13-10 GZN-NZP Gaziantep ili Nizip ve Karkamış ilçeleri 43 



31 Mart 2021 – Sayı : 31440 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

13-11 KHM-ELB II 
Kahramanmaraş ili Elbistan, Ekinözü, Göksun, 

Türkoğlu ve Afşin ilçeleri 
44 

14-6 TKD-MLK II Tekirdağ ili Hayrabolu ve Malkara ilçeleri 53 

16-10 TNC-MZG Tunceli Merkez, Mazgirt ve Pertek ilçeleri 86 

17-20 KTH-GDZ 
Kütahya ili Aslanhapa, Dumlupınar, Gediz ve Simav 
ilçeleri 

40 

17-21 BLC-SGT 
Bilecik ili Bozhüyük, Gölpazarı, Merkez, Osmaneli ve 

Söğüt ilçeleri 
15 

18-17 DNZ-SRY 
Denizli ili Acıpayam, Babadağ, Honaz, Kale, 

Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçeleri 
56 

22-18 YZG-MRK II 
Yozgat ili Merkez, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy 

ilçeleri 
37 

22-19 YZG-AKD II 
Yozgat ili Akdağmadeni, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri 

ve Saraykent ilçeleri. 
41 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 
verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 770,00 TL (Yediyüzyetmiş TürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 
karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 
duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 
Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 551 20 49 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 04/05/2021 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 04/05/2021 Salı günü, saat 10:00 ’a kadar teslim 
edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z - 08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adreste saat 10:30’ da açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z - 58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 2804/1-1 
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METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
Muhtelif evsafta 950 adet sürgülü vana metal yataklı alımı açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/179172 
1 - İdarenin 
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Evsafta 950 Adet Sürgülü Vana Alımı 

1 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 50 TS EN 1171    50 Adet 
2 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 65 TS EN 1171 50 Adet   50 Adet 
3 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 80 TS EN 1171  150 Adet 
4 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 100 TS EN 1171  200 Adet 
5 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 125 TS EN 1171  150 Adet 
6 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 150 TS EN 1171  150 Adet 
7 Sürgülü Vana Metal yataklı DN 200 TS EN 1171  100 Adet 

b) Teslim Yeri : Erzincan Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60 

(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08.04.2021 Perşembe günü saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve K.D.V dahil 150,00 TL. (Y.Yüzelli Türk lirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2711/1-1 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4 ÇARŞI İNŞAATI YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi 4 Çarşı İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir. 
A) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığı 
b) Adresi  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu cadde 

Başpınar/GAZİANTEP 
c) Telefon numarası  : 0 342 337 11 01 - 337 82 80 
d) Faks numarası  : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi  : ihale@gaosb.org  
f) İlgili personelinin adı,  
   soyadı / unvanı  : Mehmet Selim SANCILI - Mimar 
  Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 4 Çarşı İnşaatı 

Yapım İşi  
b) Yatırım proje no’su/kodu  : Fİ-002 
c) İşin Süresi  : 365 gün dür. 
d) Yapılacağı yer  : 83414 nolu cadde 6399 Ada 1-2 Parsel Gaziantep / 

Şehitkâmil 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler  : - 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1. 
a) İhale usulü  : Açık ihale - Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl cd. 

Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi  : 21/04/2021 
d) İhale saati  : 11: 00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati  : 21/04/2021 - 10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 
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3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer  : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 
c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil)  : 7.500-TL+ KDV (YedibinbeşyüzTürk Lirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler 
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname 
d) Projeler ve 3D Görseller  
g) İSG Yükümlülükleri Şartnamesi 
h) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi… vs.) 

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu İhale 
Kanunu standart formları kullanılabilir. 
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Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz.  

B) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 b) 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, bu 
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.  

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
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 ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar. 

 d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 

deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

 e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

 f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

 g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.  

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 

dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

 h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

 ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 

müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 - İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda 

iptal etmekte serbesttir. 
 2647/2-2 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
1 -İhalenin Konusu: 
Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş İli Merkez İçesi Kültür Mahallesinde bulunan 

ada, parsel numarası, yüzölçümü, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen 
taşınmazın satış işi. 

2 - İhalenin Yapılış ve Ödeme Şekli 
İhale konusu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesi Kapalı Teklif usulü 

artırma suretiyle ihale edilecektir. İhale satış bedelinin tamamı PEŞİN ödenecektir. 
3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 

500,00 karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz 
Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No: 25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler. 

4 - Geçici Teminat Miktarı: 
Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin %3 'üdür. Geçici teminat nakit olarak "İl Özel 

İdaresi Muhasebe servisinden alınacak Teslimat Müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş 
için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir" ibaresinin yazılması gerekmektedir. 
Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz 
teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhalenin Tarihi Saati Yeri: 
Söz konusu taşınmazın satış ihalesi 14/04/2021 Çarşamba günü 10:45'te Muş İl Özel 

İdaresi Hizmet Binası 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No: 25 
Merkez/MUŞ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler: 
a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge 
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname 
c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) 
d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 
e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya 

faks numarası 
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel) 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 
belgeleri vereceklerdir. 

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 
ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı. (Güncel) 
i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri  
j) İdaremize borcu olmadığına dair kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış 

borcu yoktur belgesi  
k) Satışa sunulan taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi 
1) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
m) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
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7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım 

giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir. 
9-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış 

ihalesi yapılacak olan taşınmaz mal ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra 
numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası 
zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 
adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon 
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 
sebeple geri alınamaz. 

10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

İli İlçesi Mah. Ada Parsel 
İmar 

Durumu 
Niteliği m2 Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 
Tutarı 

İhale Tarihi 
ve Saati 

Muş Merkez Kültür 450 120 Ticari Alanı Arsa 8.055,00 
35.774.998,00  

TL 
1.073.250,00 

TL 
14.04.2021 

10:45 
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM: 
15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No: 25 Merkez/MUŞ 
Tel: 0436 212 11 65 Dahili: 1217  
İlan olunur. 2712/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Kahramanmaraş İli Elbistan Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güneşli Mahallesi 1698 ada 1 parsel üzerinde bulunan 

24.2.840.03 m2’lik taşınmazın 31.03.2021 tarihinde yapılacak olan ve 15.03.2021 tarihli 31424 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan satış ihalesi 2021 yılı Genel Bütçe Kanunu İ cetvelinde 
bulunan parasal limitler aşıldığından dolayı; satış ihalesi iptal edilmiştir. 

İlan Olunur. 2812/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

 
 2855/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2838/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2838/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2838/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2838/4/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN 
(İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin İptaline Karar Veren Mahkeme Kararı Nedeniyle) 

 
 2830/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
202 SÖZLEŞMELİ POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM İLANI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında 
sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 
2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı 
yapılacaktır. 

 
Pozisyon Unvanı İstihdam Şekli İstihdam Edilecek Sayı 
Öğretmen (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) 12 
Öğretmen (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 25 
Psikolog (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) 24 
Psikolog (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 84 
Sosyal Çalışmacı (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) 14 
Sosyal Çalışmacı (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 34 
Fizyoterapist (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 5 
Veteriner (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 2 
Mühendis (Erkek)² (İnşaat Mühendisi) Sözleşmeli (657 4/B) 2 
Toplam 202 

¹(Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) 
²(Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) 
 
1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A) Genel Şartlar: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil 

Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 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 işleyişine karşı suçlar,  zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 
sınıfına geçirilmiş olmak, 

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü 
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik 
ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet 
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav 
sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 
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B) Özel Şartlar: 
1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti kadın olmak. 
2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti erkek olmak. 
3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti kadın olmak. 
4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti erkek olmak. 
5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Veteriner lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti erkek olmak. 
6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti erkek olmak. 
7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti erkek olmak. 
8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına 

öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim 
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan 
yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler 
için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili 
ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,  

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti kadın olmak. 
9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için; 
a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına 

öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim 
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan 
yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler 
için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili 
ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,  
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b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 
c) Cinsiyeti erkek olmak. 
Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik 
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A) Başvuru Şekli ve Süresi: 
a) Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar 

https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih 
aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta 
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. 
Birden fazla unvana başvuru yapılması durumunda, yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak ve 
bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. 
(Örneğin; öğretmen unvanına başvuru yapan bir aday, sosyal çalışmacı unvanına da başvuru 
yapması durumunda tüm başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır. Sınav başvurularının bitimine 
müteakip mükerrer başvurular tespit edilecek, mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları 
kabul edilmeyecektir.) 

c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri 
aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim 
bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların 
başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet 
bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen 
KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir. 

d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacak olup 
yalnızca askerlik durum belgesi, askerlikten muaf olan adaylar için ayrıca muaf olduklarını 
gösterir sağlık kurulu raporu, sertifika bilgileri ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olan adaylar için denklik belgesi sisteme yüklenilecektir. Adaylardan gerekli durumlarda, 
sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 

e) Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu”  
cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacak olan ilan ekinde yer almaktadır. Başvuru şartlarını 
taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden 
ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal 
etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal 
edebileceklerdir. 

g) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 
olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
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B) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler: 
a) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz 

tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek 
nitelikte olması gerekmektedir. 

b) Sertifika (Öğretmen adayları için; Pedagojik Formasyon Belgesi veya Sertifikası, Orta 
Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması, Sınıf Öğretmenliği Sertifikası), 

c) Sağlık Kurulu Raporu (Erkek adaylar için; Askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin 
sağlık kurulu raporu) 

d) Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olanların denklik belgelerini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri 
gerekmektedir. 

C) Başvuruların Değerlendirilmesi: 
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü 

esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava 
katılmaya hak kazanacaktır. 

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da 
sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel 
Müdürlüğümüz web sayfasında bilahare (https://cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. 

3. SÖZLÜ SINAV 
Sözlü Sınav ve Sözlü Sınav Konuları 
a) Sözlü sınav; 
1) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
3) Genel kültür 20, 
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden 

yapılır. 
b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, 

infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru 
sorulacaktır.  

c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 
(yetmiş) puan alması gerekir.  

4. NİHAİ BAŞARI LİSTESİ  
Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Genel 
Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr)  bilahare ilân edilecektir. Ayrıca 
ilgililere tebligat yapılmayacaktır.   

5. DİĞER HUSUSLAR 
Nihai başarı listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan 

yerleştirmeye esas istenilecek belgeler ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih alma 
ve atama işlemlerine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüz web sayfasından 
(https://cte.adalet.gov.tr)  bilahare ilan edilecektir. 

6. BİLGİ İÇİN 
a) İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu   
b) Telefon: 0312 507 04 00-892-881-714-715-716-561-562 
İLÂNEN DUYURULUR 2840/1-1 
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 

"Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim 
üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan  adayların; 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, yabancı dil sınav 

sonuç belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 
diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi (Prof. ve Doç. adayları için), yayın listesi, 
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde 
devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve  Üniversite Yönetimine katkılarını 
kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 
6 adet, Doçent adayları 4 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi 
Rektörlüğüne şahsen veya posta ile  başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik 
belgesi, yayın listesi ayrıca eklenecektir). Posta yolu ile yapılan başvurularda  yaşanan 
gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. 

Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Duyurulur." 
Adres : Ankara Bilim Üniversitesi 
  Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 Yenimahalle ANKARA 
Telefon : 0 312 397 01 50 
Başvuru Süresi : 31.03.2021-15.04.2021 
(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. 
Adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün 
içerisinde ilgili “Dekanlıklara”  şahsen veya posta yolu ile   başvurmaları gerekir. Süresi içinde 
yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan 
başvurularda  yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. 

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu 
aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 31.03.2021 
Son Başvuru Tarihi : 15.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 19.04.2021 
Sınava Giriş Tarihi : 21.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.04.2021 
Sonuçların İlan Edileceği  
İnternet Sitesi : www.ankarabilim.edu.tr 
BAŞVURU YERİ : Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 Yenimahalle 

ANKARA 
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BAŞVURU EVRAKLARI: 
- YÖK Formatlı Özgeçmiş 
- Öğrenci Belgesi 
- 2 adet fotoğraf, 
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da 

www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir.) 
- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
- ALES Belgesi, 
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir.) 
- SGK 4A Hizmet Dökümü 
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge" 
 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)  
Bölümü 

Profesör 1 

Doktorasını veya 
doçentliğini Ekonomi 
alanında almış olmak. 
Tercihen sayısal iktisat 
alanında çalışmaları olmak, 
Yükseköğretim 
kurumlarında ingilizce ders 
verme tecrübesine sahip 
olmak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)  
Bölümü 

Doçent/ 
Dr. Öğretim 
Üyesi(***) 

1 

İşletme, İktisat, Bankacılık, 
Maliye, Ekonometri, 
Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 
Uluslararası Ticaret, 
Pazarlama alanlarından 
birinden doktora derecesine 
sahip olmak. Tercihen 
pazarlama  alanında 
çalışmaları olmak, 
Yükseköğretim 
kurumlarında ingilizce ders 
verme tecrübesine sahip 
olmak 
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İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)  
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

İşletme, İktisat, Bankacılık, 
Maliye, Ekonometri, 
Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 
Uluslararası Ticaret, 
alanlarından birinden 
doktora derecesine sahip 
olmak Tercihen ekonomi 
yada muhasebe finansman   
alanında çalışmaları olmak, 
Yükseköğretim 
kurumlarında ingilizce ders 
verme tecrübesine sahip 
olmak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce) 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi** 

1 

İşletme, İktisat, Bankacılık, 
Maliye, Ekonometri, 
Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 
Uluslararası Ticaret, 
Bölümü lisans mezunu 
olmak. Tercihen İşletme 
alanda Yüksek Lisans 
yapıyor, Yüksek Lisans  
mezunu veya doktora 
yapıyor olmak. 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi 
(İngilizce) 

Doçent/ 
Dr. Öğretim 
Üyesi (***) 

3 

Doçentliğini veya 
Doktorasını Siyaset Bilimi, 
Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler veya 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Kamu Yönetimi 
alanlarından birinden almış 
olmak. Tercihen 
Yükseköğretim 
kurumlarında ingilizce ders 
verme tecrübesine sahip 
olmak 
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İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi 
(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi** 

1 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü lisans 
mezunu olmak.  

Güzel 
Sanatlar ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

(İngilizce) 

Prof/Doçent/ 
Dr. Öğretim 
Üyesi (***) 

2 

Doçentliğini veya 
Doktorasını Endüstri 
Ürünleri Tasarımı, 
Endüstriyel Tasarım 
,Mekatronik, Robotik, 
Bilgisayar Destekli Tasarım, 
Ürün Teknolojileri, 
Mekatronik Sistem 
Tasarımı, Yapay Zeka, Yarı 
İletkenler ve Makine 
Tasarımı alanlarından 
birinden almış olmak. 
Tercihen Yükseköğretim 
kurumlarında ingilizce ders 
verme tecrübesine sahip 
olmak 

Güzel 
Sanatlar ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

(İngilizce) 

Öğretim 
Görevlisi** 

1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, 
Endüstriyel Tasarım, 
Mekatronik, Robotik, 
Bilgisayar Destekli Tasarım, 
Ürün Teknolojileri, 
Mekatronik Sistem 
Tasarımı, Yapay Zeka, Yarı 
İletkenler ve Makine 
Tasarımı mezunu olup ilgili 
alanda Tezli Yüksek Lisans 
mezunu olmak 

Güzel 
Sanatlar ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi** 

1 
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Lisans programından mezun 
olmak. 

(*) : Tüm adaylar için 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı 
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8 (7) 
maddesinde sayılan şartlardan birini taşımak.  

(**) : 80 dil puanına sahip olmak 
(***) : Açılan kadroya ilan sayısından fazla müracaat olması halinde akademik unvana 

göre  önceliklendirme yapılacaktır. 
 2831/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde ilgili “Yüksekokula” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde 
yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı 
zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Dr. Öğretim Görevlileri ve Öğretim Görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
Aranılan Nitelikler: 
1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
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b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte Program Unvan Adet Aranan Nitelikler 
Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Prof. 1 

Kulak  Burun  Boğaz alanında  Tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prof. 1 
Hematoloji alanında Tıpta 
uzmanlıkderecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prof. 1 
Ortopedi ve Travmatoloji alanında Tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım Prof. 1 
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 
Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Anestezi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Anestezi ve Reanimasyon alanında Tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Anestezi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Genel Cerrahi anabilim dalında Tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Anestezi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Anestezi ve Reanimasyon anabilim 
dalında Tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olmak veya Sağlık Bilimlerinin herhangi 
bir alanında Doktora derecesine sahip 
olmak veya Kimya/Biyoloji/Moleküler 
Biyoloji alanlarında Doktora derecesine 
sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Hematoloji alanında Tıpta 
uzmanlıkderecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimlerinin herhangi bir alanında 
Doktora derecesine sahip olmak veya 
Biyomedikal Mühendisliği alanında 
Doktora derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Radyoloji alanında Tıpta 
uzmanlıkderecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Radyoloji alanında Tıpta uzmanlık 
derecesine sahip olmak veya Sağlık 
Bilimlerinin herhangi bir alanında doktora 
derecesine sahip olmak veya Fizik 
alanında doktora derecesine sahip olmak 
veya Biyomedikal Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Kadın Hastaıkları ve Doğum alanında 
Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 
Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak 
veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
alanında Doktora derecesine sahip 
olmak. 
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Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Göğüs Hastalıkları alanında Tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Anestezi 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Göz Hastalıkları alanında Tıpta 
uzmanlıkderecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıpta 
uzmanlık ya da Doktora derecesine sahip 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 
Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
2 

Göz Hastalıkları alanında Tıpta 
uzmanlıkderecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Kardiyovasküler Cerrahi alanında Tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

İç Hastalıkları alanında Tıpta 
uzmanlıkderecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 
Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Anestezi 
Öğretim 
Görevlisi 

1 

Sağlık Bilimlerinin herhangi bir alanından 
en az yüksek lisans derecesine sahip 
olmak veya Kimya/Biyoloji/ 
Moleküler/Biyoloji ve Genetik alanlarında 
en az yüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Öğretim 
Görevlisi 

1 
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp 
alanındayüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 
Öğretim 
Görevlisi 

1 
Sağlık Bilimlerinin herhangi bir alanında 
en az yüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Öğretim 
Görevlisi 

1 

Sağlık Bilimlerinin herhangi bir alanında 
en az yüksek lisans derecesine sahip 
olmak veya Fizik alanında en az yüksek 
lisans derecesine sahip olmak veya 
Biyomedikal Mühendisliği alanında en az 
yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım 
Öğretim 
Görevlisi 

1 
Sağlık bilimlerinin herhangi bir alanında 
en az yüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Öğretim 
Görevlisi 

2 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 
en az yüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

 2749/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2016/10325 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/34564 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 30/3/2021 tarihli ve 31439 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Kurul Kararları yayımlanmıştır.

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


