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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA KANTİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2003 tarihli ve 25230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma

Kantin Yönetmeliğinin birinci bölüm başlığı “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kantinlerin

teşkili, idaresi, işletilmesi ve kontrol şekilleri, muhasebe işlemleri, gelirleri ve gelirlerinin har-

canması, işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranlarına ilişkin usul ve esaslar

ile yapılacak denetlemelere ilişkin hususların belirlenmesidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 2 – Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlik, karargâh ve

kurumların bünyesinde kurulan ve kurulacak Jandarma kantinleri ile Jandarma Genel Komu-

tanlığına ait olmakla birlikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca işletilen

kantinleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev

ve Yetkileri Kanununun 19 uncu ve ek 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a. Birlik komutanı: Bu Yönetmelik kapsamında kantin kurmaya ve işletmeye yetkili

kılınan ve kantinin bağlı bulunduğu birlik komutanı, karargâh ve kurum amirleri ile Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını veya yazılı olarak yetkisini devredeceği Akademi Başkan
Yardımcısını, 

b. Brüt Satış Karı: Kantin şube ve reyonlarında yapılan aylık net satışlar ile satılan mal
ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,

c. Gayrisafi Hâsılat;
(1) Tek düzen muhasebe sistemine göre bilanço 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 kantin-
lerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde edilen değer-
leri,

(2) Basit (işletme) usul muhasebe kaydı tutan kantinlerde; işletmenin tüm satışlarından
elde edilen toplam hâsılat ve diğer tüm gelirlerin (promosyon gelirleri, kira gelirleri, faiz ge-
lirleri, kasa fazlası vb.) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer
kantinlerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde edilen
değerleri, 

ç. Gelir kaynağı: Kantine gelir sağlayan çay ocağı, berber, sinema, lahmacun fırını, te-
kel, fotoğrafhane, iş ocakları ve benzeri işletmeleri,

d. Kantin: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kantinleri,
e. Kantin geliri toplamı: Brüt satış kârına; promosyon, faiz gelirleri, gelir kaynağı ve

yan kuruluş karları, kira geliri vb. direk gelirlerin eklenmesiyle elde edilen değeri,
f. Kantin şubesi: Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,
g. Konsinye: Detayları bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde 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,

ğ. Merkez: Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,
h. Muaddel: Hammadde veya yarı mamul üründen elde edilecek yeni ürünün, belirli

standartta olması için içerisine konacak maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi,
ı. Reyon: Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,
i. Taşınır mal işlem belgesi: 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmesi gereken belgeyi,

j. Yan kuruluş: Kantine bağlı olarak çalışan gelir getiren işletmeleri,
ifade eder.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a. Jandarma Genel Komutanlığı personelinin dayanıklı tüketim malları hariç zaruri ih-

tiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her birlikte kantin kurula-
bilir. Aynı birlik içerisinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birden fazla kantin kurulamaz.
İhtiyaç halinde bu kantinlerin birlik içinde veya dışında şubeleri açılabilir. 

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   5 Nisan 2019 – Sayı : 30736



b. Kantinler, kurulacağı birliğin bağlı bulunduğu en az Tugay/Bölge veya eşiti seviye-
deki komutanlıkça Jandarma Genel Komutanlığından izin alındıktan sonra kurulur ve ilgili bir-
lik, karargâh veya kurum tarafından işletilir. 

c. Kantin ve şubeleri, birlik içi ve dışında hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli
yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç veya çadır
içerisinde devam edebilir.

ç. Yurt dışında birlik halinde bulunulan yerlerde kantin açılması halinde, yurt dışında
açılan kantinin gelirleri, teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekilleri bu Yönetmelik
esaslarına göre yürütülür. Alım usulleri ve gelirlerin harcanması gibi usuller Jandarma Genel
Komutanlığınca belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Kantin heyeti, bir yıllık süre için seçimle veya kadrosu oluşturulmak ve

bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen seçim ve görevlendirmeye yönelik
esaslar da dikkate alınmak kaydıyla birlik komutanı tarafından yapılacak atama ile teşkil edilir.
Kantin heyetinin atama ile teşkil edilmesi halinde görev süresi en fazla üç yıldır.

a. Kantin heyetinde, bir başkan (muvazzaf/sözleşmeli subay), bir muhasip üye ve bir
mutemet olmak üzere en az üç kişi bulunur.

b. Kantin heyetlerinde en az bir astsubay bulunması şarttır.
c. İş hacmi ve şube sayısı ile gelir kaynağı ve yan kuruluşları fazla olan kantinlerde üye

sayısı yeteri kadar artırılır.
ç. Kantin heyetlerinde muhasip ile mutemetlik görevi aynı kişide birleşemez.
d. Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde giderleri kantin gelirlerinden

karşılanmak üzere seçilmiş muhasebe personeli görevlendirilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“b. Başkan, muhasip, mutemet ile iş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde ilave

edilecek diğer üyeler; seçimden önce, tahsil ve yetenekleri ile birlik/karargah/kurumda seçim-
den sonra kalacakları süre dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı belirlenerek, birlik komutanı ta-
rafından aday gösterilir.’’

‘‘d. Kantin heyetine birlik mal saymanları, saymanlık mal sorumluları ve hesap sorum-
luları ile ödeme emri belgesini imzalamakla görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ve har-
cama yetkililiği devri yapılan personel aday gösterilemez.

e. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış
olanlar, bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Bununla
ilgili olarak, adaylar hakkındaki gerekli soruşturma birlik komutanları tarafından yapılarak;
imkânlar dâhilinde tecrübeli, güvenilir, aşırı borcu ve maaşında haczi olmayan personelin aday
gösterilmesine ve meslekte üç görev yılını doldurmamış personelin aday gösterilmemesine
dikkat edilir.’’

‘‘f. Adayların belirlenmesinde, adaylık şartlarını haiz olmak kaydıyla istekli personele
öncelik verilebilir.

g. Son üç dönem kantin heyetinde asil üye olarak görev yapanlar aday gösterilmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“a. Asil ve yedek üyeler; birlik komutanı tarafından gösterilen adaylar arasından, birlik,

karargah ve kurumda görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur ve uzman
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erbaş mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oy-
larıyla seçilir. Seçim gizli oy, açık tasnifle sonuçlandırılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanama-
dığı takdirde, müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

b. Seçim sonucunda her görev için ayrı ayrı olmak üzere bir asil ve en az iki yedek üye
belirlenir; en fazla oy alanlar asil, daha az oy alanlar ise aldıkları oy sayısına göre sıralanarak
yedek üye olarak belirlenir. Seçim sonucunda eşit sayıda oy alan adaylar olması halinde kıdemli
olan adaya öncelik verilir.”

“ç. Seçim işlemi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan bilgisayar prog-
ramı ile de yapılabilir.”

“d. Kantin heyetinin seçimi, her yılın Kasım ayı ilk haftasında yapılır. Yeni heyetin gö-
revlerine yönelik eğitimleri Kasım ayı içerisinde bitecek şekilde birlik komutanı tarafından
planlanır ve icra edilir. Birlik komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için eski
heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar bir ay süre ile çalışmaları sağlanır. Ancak söz konusu
ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir. Yeni kantin heyeti, devreden kıy-
metleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar.

e. Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.
f. Kantin heyetinin atama ile teşkil edilmesi halinde bu göreve atanan personel en geç

1 Kasım tarihinde göreve başlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebepler ne-
deniyle boşalan kadrolara yeniden atama yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Kantin Heyeti başkan ve üyeleri;
a. Herhangi bir nedenle görevlerinden kesintisiz olarak iki aydan fazla ayrı kalmaları,
b. Kantin heyetindeki görevleri ile ilgili olarak görevi kötüye kullandıklarına ilişkin

haklarında soruşturma açılması veya kovuşturma başlatılması,
c. Üst komutanlıklar tarafından bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen denet-

leme ve teftiş faaliyetleri sonucu görevlerinde başarısız olduklarına ilişkin haklarında rapor
düzenlenmesi,

ç. Bu Yönetmelikte belirtilen adaylık şartlarının taşınmadığının sonradan anlaşılması
veya adaylık şartlarının sonradan kaybedilmesi,

durumlarında birlik komutanı tarafından değiştirilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Yedek üyelerin görevlendirilmesinde dikkat edilecek esaslar aşağıda be-

lirtilmiştir:
a. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim

sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Görevlendirilecek yedek üyenin
iki ay ve daha kısa bir süre içerisinde atama, kurs, dış görev, geçici görev vb. sebeplerle birlikten
ayrılacağı biliniyorsa bir sonraki yedek üye görevlendirilir.

b. Yedek üyelerin görevlendirilmesinde öncelik, aday olarak belirlendiği görev yerin-
dedir. Ancak bir görev yerinde yedek üye bulunmaması halinde diğer yedek üyelerden biri, bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aykırı olmayacak şekilde birlik komutanı tarafından yazılı emirle
görevlendirilebilir. 

c. İzin, istirahat ve benzeri nedenlerle iki ay ve daha kısa süreli olarak görevden ayrılan
asıl üyenin yerine, muhasip ve mutemet görevleri aynı üyeye verilmemek şartıyla kantin baş-
kanının uygun göreceği üye birlik komutanı tarafından yazılı olarak görevlendirilir. Kantin
başkanının ayrılması halinde ise üyelerden en kıdemlisi kantin başkanlığı görevini ikiz görevli
olarak yürütmek üzere birlik komutanınca yazılı olarak görevlendirilir.
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ç. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim
derhal yenilenir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – Kantin faaliyetlerine ilişkin görev ve sorumluluklar aşağıda belirtil-

miştir:
a. Birlik komutanı; kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağlamak, kantin faali-

yetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gözetmek ve kantin gelirlerinin sarf yerlerini tespit
etmekle görevli ve sorumludur. Aylık bilançonun düzenlenmesi ve onaylanmasından önceki
döneme ait sorumluluklar, kantin heyeti, ilgili üye veya görevliye aittir. Ancak, bilançolar dü-
zenlenip onaylandıktan sonraki sorumluluk kantin heyeti ile birlikte birlik komutanına aittir.

b. Kantin heyeti, kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantinin işletilmesi,
kantin hesaplarının tutulması, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe tabi
dönem/dönemlerin teftişini vermekle görevli ve sorumludur. Ayrıca;

(1) Kantin Başkanı: Kantin heyetinin görev ve sorumluklarını; bu Yönetmelik ve ilgili
mevzuat hükümleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usul ve esaslar doğrultu-
sunda, zamanında ve tam olarak yerine getirmelerini temin, takip ve kontrol etmek, heyet içe-
risinde işbirliği ve eşgüdüm ile görev dağılımını sağlamak, gider ve 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 almak, 

(2) Muhasip: Muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuatına göre, zamanında, eksiksiz ve doğru
olarak tutmak, ilgili birim ve personel ile koordine etmek,

(3) Mutemet: Kantinin nakit değerlerini, usulüne uygun olarak; muhafaza etmek, gerekli
belge ve kayıtlar çerçevesinde teslim almak, teslim etmek,

(4) Satın Alma Sorumlusu: Belirlenen ihtiyaçların piyasadan satın alınması konusunda
gerekli araştırmaları yapmak, satın alma sürecine ilişkin belge ve kayıtları usulüne uygun olarak
tanzim ve muhafaza etmek, satın alınan mal ve hizmetleri belirlenen sözleşme ve koşullara uy-
gun olarak teslim almak ve ilgililere teslim etmek,

(5) Depo Sorumlusu: Stoklanmasına ihtiyaç duyulan malları usulüne uygun depolamak,
sorumlu ve yetkili kişilere belge karşılığında teslim etmek, mal hareketlerine ilişkin tüm bel-
geleri muhasebe kayıtlarına uyumlu olarak tanzim ve muhafaza etmek, depo şartlarına yönelik
güvenlik, temizlik ve tertip faaliyetleri yürütmek,

(6) 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 almak,

(7) 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 sağlamak,

ile görevli ve sorumludur.
Ayrıca; ihtiyaç halinde kantine bağlı işletilen gelir kaynağı ve/veya yan kuruluş sorum-

lusu olarak, birlik komutanı tarafından personel görevlendirilebilir. Bu personel, görevlendi-
rildiği gelir kaynağı/yan kuruluş için ihtiyaç duyulan malların tespiti ve kantin heyetine bildi-
rilmesi, satışa sunulacak malların teslim alınması, etiketlenmesi, belgelendirilmesi, günlük hâ-
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sılatın satış sorumlusundan teslim alınması, hâsılatın mutemede teslim edilmesi, varlıkların
kötüye kullanımının önlenmesi ve kayıplara karşı korunması ile temizlik, tertip ve güvenliğin
sağlanması konularında yetkili, görevli ve sorumludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Bir kantine bağlı olarak;
a. Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanıl-

mak üzere, aynı birliğe mensup birbirine yakın iki birlikte konuşlanan veya aynı yerde konuş-
lanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından ilgili kantinin kantin hizmeti vermeye yetkili kılındığı başka yerlerde konuşlu Jan-
darma Genel Komutanlığına bağlı diğer birliklerde,

b. Geniş bir alana yayılmış olan kışla sınırları içerisinde,
c. Kışla içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,
ç. Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına

intikal eden birlik veya kurumlarda,
d. İl ve ilçe merkezlerine uzak ve ulaşımı güç yerlerde konuşlu karakol ve daha üst se-

viyedeki birliklerde görevli olan personel ve ailelerinin mevcudunun kantin hizmeti vermeyi
gerektirecek miktarda olması hususu da dikkate alınarak birlik komutanı tarafından uygun gö-
rülen yerlere yeteri kadar şube açılabilir.

e. Kış şartları nedeniyle ulaşımı sağlayan karayollarının sık ve uzun sürelerle kapandığı
bölgelerdeki konuşlu birliklerde şubeler açılabilir.

Ancak, yukarıda 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.

f. Kantinin bulunduğu kışla sınırları dışındaki kantin şubelerinde, kantin heyetine karşı
sorumlu olmak üzere emirle bir rütbeli personel görevlendirilir.

Yurt dışına açılacak kantin şubeleri için Jandarma Genel Komutanlığından izin alınır.
Kantinin bulunduğu birlik sınırları dışındaki kantin şubelerinde, kantin heyetine karşı

sorumlu olmak üzere emirle bir rütbeli personel görevlendirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 13 – Kantinler ilgili birliğin teklifi ve Jandarma Genel Komutanlığının ona-

yıyla kapatılabilir. Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş
ve belgeleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir kantine
devredilir. Kantin şubeleri, ihtiyacın sonlanması durumunda kantinin bağlı olduğu birlik ko-
mutanının onayıyla kapatılabilir.

Devredilen kantine ait mallar ile devralan kantin satış fiyatları arasında farklılık olması
durumunda bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre fiyat düzenlemesi yapılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Kantin ve kantin şubelerinden; Jandarma Genel Komutanlığı personeli

ile kantinin bulunduğu mahale girmeye izinli diğer kişiler yararlanabilirler.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır:
a. Kantinlerin iç düzenlemesi, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade

eden personele kolaylık sağlayacak şekilde yapılır.
b. Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur.
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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 alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinin birinci paragrafında yer alan “Sözleşmede asgari aşa-
ğıdaki esaslara yer verilir.” ibaresi “Söz konusu konsinye satış işleminde;” olarak ve aynı ben-
din (5), (6), (10) ve (11) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki
alt bent eklenmiştir.

“ç. Mal satış işlemlerinde işletme usulü muhasebe tutan kantinlerde yan işletme prose-
dürü uygulanmak suretiyle, 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 yazılmak kaydıyla, tek düzen hesap planı uygulayan kantinlerde ise ayrı
hesap kodunda gösterilerek, konsinye usulü satış yapılabilir.”

“(5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mal veya eşya için mal sahibine ve kantine
kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kantin heyeti kâr oranını toplam satış tutarı üze-
rinden veya ürün bazında firmayla ortaklaşa belirler ve fiyat bu Yönetmeliğin 30 uncu madde-
sinde belirtilen oranı aşmayacak şekilde oluşturulur. İşletecek firma tarafından firmasına ke-
silmiş fatura veya üretim belgesi ile mal veya eşyanın kantine girişi yapılır. Mal veya eşya,
kantine giriş esnasında kantin heyeti tarafından kontrol edilir. POS kasa bulunan kantinler için
ay sonunda POS kasalardan satış raporu alınarak satılan miktar Kantin Başkanlığına fatura edi-
lir. POS kasa bulunmayan kantinlerde konsinye satış yapılacak reyonlara ayrı ayrı birer yazar
kasa tahsis edilerek günlük ve aylık alınacak satış raporları doğrultusunda satılan miktar kantin
başkanlığına fatura edilir.

(6) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış gerçekleşinceye ka-
dar malı gönderene aittir. Malın satılmaması, değiştirilme ihtiyacı doğması veya malın reddine
karar verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.”

“(10) Özlük hakları ilgili firmaya ait olmak üzere ürünün satışa hazırlanmasında firma
personeli çalıştırılabilir. Çalışanlar sigorta kapsamında olur, işçilerin güvenlik incelemesi 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 hususların takibi kantin heyetince yapılır.

(11) Kantinin başka bir bölümünde satışa sunulan mal ve eşya, Kantin Heyetince yapı-
lacak sözleşme hükümlerine göre sözleşmeli satış reyonlarında ve otomat makinelerinde de
satılabilir.”

“(15) Kantinlerde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve
hizmet alımları birlikte yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve ilgili mevzuat esaslarına uygun
önlemler alınır.
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ç. Çalışan personelin:

(1) Hastalıkları ile ilgili işyeri yöneticisine bilgi vermek yükümlülüğü mevcut olup ilgili

evrakları düzenli olarak tutulur.

(2) Göreve yönelik periyodik koruyucu sağlık muayenelerinin, Göreve Yönelik Peri-

yodik Koruyucu Sağlık Muayeneleri Talimatında belirtilen esaslara uygun olarak kamuya ait

veya özel sağlık kuruluşlarının ilgili servislerinde yaptırılması sağlanır.

(3) Aşılarını zamanında yaptırması sağlanır.

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

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Gelir Kaynakları ve Yan Kuruluşların Bağlantısı 

Madde 18 – Birliklerde mevcut hiçbir gelir kaynağı ve yan kuruluş, bağlantı dışı bıra-

kılamaz. Bunlar;

a. Sosyal tesis ve kadrolu vardiya yatakhanesi bulunmayan yerlerde ilgili birliğe hizmet

veren kantine bağlanır ve kantin heyeti tarafından yönetilir.

b. Sosyal tesis ve kadrolu vardiya yatakhanesi bulunan yerlerde ise bağlantı, hizmet

ilişkileri dikkate alınarak birlik komutanınca belirlenir.

Jandarma Genel Komutanlığı izni ile açılan kadrosuz vardiya yatakhaneleri hariç, ko-

naklama amacıyla işletilen hiçbir tesis kantin başkanlığına bağlı olarak işletilemez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci

cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, beşinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kantinin kuruluş sermayesi Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir. Sermaye aşağıdaki

yollardan sağlanır.”

“d. Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,

e. Üst komutanlık paylarından tahsis edilecek kaynak,”

“Kantin sermayesi, bu Yönetmelikte belirlenen istisnalar hariç Jandarma Genel Komu-

tanlığınca yetki verilmeden harcanamaz. Ancak bir sonraki yıla aktarılmamış olmak kaydıyla,

ilgili ay için belirlenen sermaye artırım oranından fazla yapılan artırım tutarlarının bir sonraki

ay gelirleri ile birlikte harcanmasında birlik komutanı yetkilidir.”

“Artırıma esas sermaye tutarının hesaplanmasında mahkemeye intikal etmiş alacaklar

hesaba dâhil edilmez. Ancak mahkemeye intikal etmiş alacak tutarının bir önceki ayın serma-

yesinin % 50’sini geçmesi halinde, artırılacak tutarın hesaplanmasında sermayenin % 50’si

dikkate alınır.”

“Kantin geliri toplamının; ilgili ay için yapılacak sermaye artırım tutarını karşılamaması

halinde kantin geliri toplamından bu Yönetmeliğin 39 ve 42 nci maddelerinde belirtilen paylar

kesildikten sonra kalan tutar kadar sermaye artırımı yapılır ve Jandarma Genel Komutanlığına

bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak,

birlik komutanının yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydıyla kantin gelirlerinden

avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek en geç verildiği

takvim ayının sonuna kadar kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Kantin alacaklarının takip ve tahsilinden kantin başkanlıkları sorumludur.

Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür;
a. Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, kurum avukatlarınca hu-

kuk mahkemelerinde Jandarma Genel Komutanlığı adına açılır ve takip edilir. Alacaklar, tahsili
müteakip kantin sermayesine ilave edilir.

b. Bir suçla bağlantılı olan dava dosyaları, ilgili Cumhuriyet savcılığına sunulmak üzere
bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

c. Kantinle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar kurum avukatlarının takip
ve sorumluluğundadır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 22 – 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 heyetleri tarafından tahmini olarak tespit edilir ve mal alım ih-

tiyaç listeleri, (satılacak malzemelerin cins, çeşit veya türü olarak) birlik komutanı tarafından
yıllık olarak onaylanır. İhtiyaç hâsıl olduğunda birlik komutanı tarafından değişiklik yapılabilir.

Kantinden istifade eden personelin isteklerini tespit etmek amacıyla yılda en az bir kez
anket düzenlenir.

Her ay sonunda yapılan sayımlar neticesinde az ve çok tüketilen malların listesi sonraki
alımlarda dikkate alınmak üzere sayım listesine eklenir. Bu anketler özellikle yılın son aylarında
yapılarak sonuçları değerlendirilir. Kantin seçimi sonucu görevlendirilen yeni heyet, anket so-
nuçlarını yapılacak olan ihalelerde dikkate alır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h. Birlik Komutanlarınca; bir sonraki yılı kapsayacak ihalelere yeni görevlendirilen
Kantin Heyeti de dahil edilerek mali yılın başlangıç tarihi itibarı ile sözleşmelerin yürürlüğe
girmesi sağlanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Alım Heyeti ve Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirme
Madde 25 – Satışa sunulan malların alımlarında alım heyeti, en az iki kantin görevli-

sinden, 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
görevlendirilen kantin heyeti başkan ve üyelerinin yol masrafı ve yevmiyeleri görevlendirme
emrinde belirtilmek kaydıyla bu madde esaslarına uygun olarak kantin gelirlerinden ödenebilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması hâlinde, kasa
fişleri beyaz bir kâğıda yapıştırılarak, o fiş ile alınan malzemenin; cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı,
alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imza-
lanır.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kiralama İşlemleri

Madde 28 – Kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri 8/9/1983 tarihli ve 2886

sayılı Devlet İhale Kanunu ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kiraya verilebilir ya da üçün-

cü şahıslara işlettirilebilir. Özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya

maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alınması yoluyla dışarıdan

karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alım-

ları birlikte yapılabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – Kantinde mal satışı, nakit veya kredi kartı karşılığında yapılabilir. Kantin

heyetinde görevli personel, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz. Bedelen Beslenme

Heyetlerine yapılacak satışlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a. Fatura tutarları her durumda sonraki yıla devretmeyecek ve en geç takip eden ay içe-

risinde kantinin banka hesabına havale edilerek ödenecek şekilde tahsil edilir.

b. Bedelen beslenme satışlarına ilişkin muhasebe kayıtları ve bankacılık işlemleri ayrı

hesaplar altında takip edilebilir.”  

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e)

bentleri ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Promosyon gelirleri hariç olmak üzere sağlanacak aylık ortalama brüt satış kâr oranı

%10'u, bedelen beslenme heyetlerine yapılan satışlardan sağlanacak brüt satış kar oranı ise

%2’yi aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kâr oranı değişebilir.

b. Kiralanan yerlerdeki hizmet ve satış fiyatlarının piyasadaki perakende satış ve hizmet

fiyatlarının üstünde olmaması hususu sözleşmede belirtilir.”

“e. Her malın bulunduğu rafın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur. Per-

sonelin kantine giriş yapmadan alışveriş yaptığı kantinlerde satış fiyatları alım yapacak perso-

nelin göreceği uygun bir yere asılır.”

“Model değişikliği, kapatılan kantinlerden devralınan mallar ile kantinde satılan mallar

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 komutanı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar ve-

rebilir; % 50’den fazla indirimli satış yapılabilmesi, Jandarma Genel Komutanlığının yetkisin-

dedir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazar Kasa/Elektronik Pos Cihazları İşlemleri

Madde 31 – 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 mutemet

tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.”
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Günlük hasılat aşağıdaki esaslara göre toplanır:

a. Kantinin kurulu olduğu birlik içerisinde veya lojmanlar bölgesinde bulunan şube ve

reyonlara ait günlük hâsılat, mesai bitiminden önce veya birliğin büyüklüğü, personel mevcudu

ve kantin şubelerinin kapanış saati dikkate alınarak, para teslim defteri ile imza karşılığında,

mutemet veya kantin başkanının görevlendireceği personel tarafından teslim alınır.

b. Kantinin konuşlu olduğu birlik dışında bulunan şubelerden günlük hâsılatın teslimi-

nin uzaklık, güvenlik vb. gerekçelerle günlük olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması

halinde havale/EFT ücreti, komisyon vb. masraf ödenmemek kaydıyla hâsılatın bankacılık ka-

nalıyla veya ait olduğu ay içerisinde teslim edilmek kaydıyla belirli zamanlarda şube sorumlusu

tarafından para teslim defteri aracılığı ile teslimi mümkündür. İlgili şubenin hizmet verdiği bi-

rim tarafından hâsılatın muhafazasına yönelik gerekli tedbirler alınır. Kantini işleten birlik ko-

mutanı bu şubeleri ve hâsılatın teslim şartlarını her mali yıl için belirlemeye yetkilidir.

c. Kantin ve şubelerinde mesai bitimi ile kapanışına kadar oluşan hâsılatın nöbetçi he-

yeti tarafından muhafaza edilmesi sağlanır.

ç. Tatil günlerinde ise hâsılat, kantin mutemedi veya kantin başkanının görevlendireceği

personel tarafından para teslim defteri ile teslim alınır. 

d. Mutemet tarafından teslim alınan paralar kasada muhafaza edilir. Toplanan paralar

ilk mesai günü bankaya yatırılır. 

e. Para teslim defteri, iki nüsha tutulur. Bir tanesi mutemette diğeri ise parayı teslim

eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de paranın teslim edildiği tarih ve

saat belirtilerek yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır. Hâsılatın bankacılık sistemi ara-

cılığı ile teslim edilmesi halinde ise para teslim defterinin biri kantin şube sorumlusunda diğeri

şube satış sorumlusunda bulunur ve kantin mutemedi ile şube sorumlusu rütbeli personel ara-

sında ayrıca para teslim defteri tutulmaz. Ay sonunda mutemet tarafından banka ekstresiyle

kontrol edilen bu defterler kantin heyetince onaylanır. Hesap ve durum teftişi için Kantin Baş-

kanlığında bütün para teslim defterleri yıl sonunda toplanarak muhafaza edilir.” 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 – Kantinin nakit varlıkları, birliğin bulunduğu yerdeki öncelikle kamu ser-

mayeli bir bankada, bulunmadığı yerlerde ise güvenilir, mali bünyesi güçlü, yüksek getiri sağ-

layan bir mevduat bankası şubesinde kantin heyeti adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir he-

saba yatırılır. 

Kantinin gelir ve gider durumu göz önünde bulundurularak, kantin hizmetlerinin aksa-

tılmasına meydan vermeyecek şekilde ve elde edilen faiz geliri kantin gelirlerine dahil edilmek

kaydıyla nakit varlıkların bir kısmı bu hesaba bağlı Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat he-

sabında değerlendirilebilir. Bankadan para çekme işlemi çift imza ile yapılır.

Birliğin bulunduğu yerde aranan niteliklere sahip mevduat bankası şubesi olmadığı tak-

dirde kantin paraları, birlik komutanınca belirlenecek para kasasında muhafaza edilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kantinde Bulundurulabilecek Para

Madde 34 – Kantinde bulundurulabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki

günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 35 – Kantin gelirleri;
a. Kantin ve yan kuruluşlarının kârlarından,
b. Banka faizlerinden,
c. İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışlarından,
ç. Tasfiye nedeniyle devreden mal ve paradan,
d. Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirlerinden,
e. Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden yapılan sermaye (mal, para) naklinden,
f. Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından,
g. Kantinlerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden,
ğ. Mal ve hizmet alımlarında ve kiralamada sözleşme kapsamında yüklenici firmalardan

tahsil edilen ceza bedellerinden,
h. Sergi, fuar, reklam ve diğer gelirlerinden,
ı. Üst komutanlık paylarından tahsis edilen tutardan,
oluşur.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“a. Malzeme olarak yapılmış ise, ilgili mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden

taşınır mal işlem belgesi kesilerek irada alınır.”
“ç. Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı personelinin

göreve yönelik eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temi-
ninde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır.”

“Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin he-
yetleri tarafından teftiş evrakına dahil edilmek üzere teftişi alan Jandarma Genel Komutanlığı
müfettişlerine ibraz edilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Kantin Gelirlerinden Yapılacak Giderler ve Harcama Esasları
Madde 38 – Kantin gelirlerinden yapılacak giderler aşağıda belirtilmiştir:
a. Kantin gelirleri, birlik komutanının emri ile hizmet verdiği birliğin personeli ile birlik

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan
zarurî ve resmî işlere harcanır. Resmî işler, Analitik Bütçe Sınıflandırması Dördüncü Düzey
Gider Kodları (Ekonomik Sınıflandırmanın Dördüncü Düzeyi) içinde kalan işlerdir. Resmî işin
zaruri olup olmadığını ve ödeneğin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, birlik komutanına
aittir.

b. Kantin gelirlerinin (a) bendinde belirtilenler dışında diğer işlere sarfına Jandarma
Genel Komutanı yetkilidir.

c. Piyasa araştırması yapılmaksızın yapılacak harcamalara ait üst sınır Jandarma Genel
Komutanlığınca yayımlanır.

Kantin gelirlerinin harcanmasına yönelik olarak;
a. Resmî ve zarurî işlerde, erbaş ve erlerin eğitimi, yerleşme, barınma ve moral hizmet-

leri ile ilgili olanlara öncelik verilir. 
b. Başarılı erbaş ve erler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, birlik

komutanları tarafından kantin gelirlerinden nakdi olarak veya karşılığı bir armağanla ödüllen-
dirilebilir. Ayrıca ailesinin maddi imkânlarının yetersizliği nedeniyle parası gelmeyen erbaş ve
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erler ile öğrencilere zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için birlik komutanı tarafından uygun
görülecek miktarda kantin gelirlerinden nakdi yardım yapılabilir, ödül ve nakdi yardım kapsa-
mında yapılan harcamalar kantin geliri toplamının % 10’unu geçemez.

c. Kantini olmayan ve kantin hizmeti yönünden desteklenmeyen birlik, karargah ve ku-
rumlarda görevli erbaş ve erlere yapılacak yardımlar ile erbaş ve erlere verilecek ödüllere ilişkin
giderler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen diğer kantinlerden karşılanabilir.

ç. Bu Yönetmeliğin 38, 39 ve 42 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin
gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuru-
luşlara hiçbir ödeme yapılmaz. Kantinin birden fazla birliğe hizmet vermesi hâlinde, bu bir-
liklerin kantin gelirlerinden hakkaniyetli bir şekilde pay alabilmelerini temin maksadıyla, birlik
komutanınca alınacak tedbirler doğrultusunda; belirlenebiliyorsa bu birliklerin toplam kantin
gelirine sağladığı katkılar, belirlenemiyorsa personel mevcutları esas alınır.

d. Kantin gelirlerinden; birlik komutanının onayı ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla
alım ve ödeme süreci aynı takvim yılı içerisinde bitecek şekilde taksitle, dayanıklı tüketim malı
ile demirbaş mal ve malzeme alımı yapılabilir, yapım işi gerçekleştirilebilir. Ancak aylık toplam
taksit tutarı bir önceki yılın aylık ortalama gelirinin yarısından fazla olamaz.

e. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kul-
lanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçlardan, kantinin bağlı bulunduğu
komutanlık tarafından belirlenen ve Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülen araçların
kasko sigortası giderleri kantin gelirlerinden ödenebilir.

Yukarıda belirtilen harcamalar yapıldıktan sonra kalan gelirlerden; temsil özelliği bu-
lunan makamlarca, temsil ve ağırlama giderleri için asgarî ölçüde harcama yapılabilir. Kantin
gelirlerinden yapılacak olan yıllık temsil ve ağırlama harcamalarının oranının üst sınırı, kan-
tinlerin bir önceki yıla ait gelirlerinin toplamının % 10’unu geçmeyecek şekilde Jandarma Ge-
nel Komutanı tarafından belirlenir.

Kantin gelirleri, tasarruf ilkelerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim malze-
meleri için sarf olunamaz.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hazine Payı
Madde 39 – Birlik sınırları dışındaki kantin/kantin şubelerinin aylık gayrisafi hasılatı-

nın %1’i en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili mu-
hasebe birimine yatırılır.

Birlik sınırları dışındaki kantinlerin ve şubelerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine
payları takip eden ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine EK-20’de bulunan “Aylık Gayrisafi
Hasılattan Tahsil Edilen Tutara İlişkin Bildirim” ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. EK-20
bildirim formu üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise kantin
başkanlığında muhafaza edilir.

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

İşletme defteri usulü muhasebe sistemini uygulayan kantinler ise bu tutarları defterle-
rinin gider bölümünde hazine payı olarak belirtir.”
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MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 40 – Gider belgelerinin; alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açıkça

belirtecek şekilde hazırlanması ve birlik komutanı tarafından, “Kantin gelirlerinden ödenmesi
uygundur.” kaydı ile onaylanması gereklidir. Ayrıca, aylık döküm listeleri de birlik komutanı
tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler, aşağıdaki gibi düzenlenir:

a. Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili mal saymanlığından teslimat
karşılığı alınan taşınır mal işlem belgesi faturaya bağlanır. Acil durumlarda birlik komutanının
izni ile ikmal maddesi ilgili birliğe teslim edilir ve karşılığında alınan dağıtım belgesi ilgili
saymanlığa verilerek taşınır mal işlem belgesi kesilmesi sağlanır. 

b. Sarf edilen mallarda:
(1) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının,

kullanıldığı yerler belirtilerek yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olur, ayrıca
bir sarf belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Bilgisayar, elektronik eşya gibi cihaz tamir, ba-
kım, onarımında faturaya ek olarak teknik servis raporu konulmalıdır.

(2) Alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, Türk
Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönet-
meliği hükümlerine göre birim envanter kayıtlarına alınır ve düzenlenen belgenin bir örneği
ilgili mal saymanlığına gönderilir.

c. Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri
belgeler yeterlidir. Ödüller ve muhtaç erbaş/erlere yapılan nakdi yardımlar için ise havale/EFT
dekontu veya teslim tutanağı yeterlidir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 42 – Kantinlerin, kantin geliri toplamının % 10’unu geçmeyecek şekilde öde-

yecekleri üst komutanlık pay oranları ile bu payların sarfına yönelik esaslar, bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak Jandarma Genel Komutanı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst
komutanlık payları, kantin heyetince, bilançonun birlik komutanı tarafından onayını müteakip
her ayın en geç 10’una kadar kurumsal olarak açılan ilgili hesaplara yatırılır. Havale/EFT’lerde,
havale/EFT masrafları kantin giderlerinden sayılır.

İhtiyaç duyulması halinde üst komutanlık payları hesabı ile kantin hesapları arasında
kaynak tahsisine Jandarma Genel Komutanlığı yetkilidir. Kaynak tahsisleri, tahsis yazısında
belirtilmek kaydıyla tek seferde ve/veya bir takvim yılını geçmeyecek şekilde dönemler halinde
yapılabilir. Kaynak tahsisinde Jandarma Genel Komutanlığının temsil ve tanıtımına yönelik
ihtiyaçlara öncelik verilir.

Kaynak tahsis taleplerinden, ihtiyacın niteliğine göre ilgili karargâh birimlerinin teklifi
sonucu uygun görülenlerin tahsis tutarları, tahsis yapılan makam/birliklerin hizmet aldıkları
kantin hesabına aktarılır.

Söz konusu paylar ilgili kantinin hesaplarına gelir, yapılan harcamalar ise gider olarak
kaydedilir.

Üst komutanlık paylarının tahsisi ve değerlendirilmesi ile tahsis edilen payların har-
canmasında bu Yönetmeliğin 33 ve 38 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.” 

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muhasebe, Vergi ve Muafiyetler
Madde 43 – Muhasebe:
a. Kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler öncelikle bi-

lânço esasına göre defter tutan tek düzen muhasebe sistemine göre işletilir.
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b. Tek düzen muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin gayrisafi hasılat limiti ihtiyaç
duyulduğunda, Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanır. Tek düzen muhasebe sistemi uy-
gulayan kantinler, 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usul-
ler kapsamındaki mevzuatta belirtilen muhasebe hesap planı, belge ve kayıtları tutarlar. İşletme
defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve
kayıtları tutarlar.

c. Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kâr çizel-
gesinde gösterilerek, aylık bilançoya intikali sağlanır. 

ç. Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri banka hesabı altında kayıt
altına alınır.

Vergi ve muafiyetler:
a. Jandarma Genel 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 ve Katma Değer Vergisi Tevkifatını) kapsamaz.

b. Jandarma Genel Komutanlığına ait kantinler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve
hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar ise damga vergisinden istisna-
dır.

c. Jandarma Genel Komutanlığına ait kantinlerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yap-
tıkları teslim ve hizmetler ile yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen
mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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 örne-
ğine EK-1’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 ma-
lın ambardan çıkışı yapılamaz.

b. Mal Giriş ve Çıkış/İç 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-2’de 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 mubayaacıda, bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin mu-
hasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı
belge kullanılır.”

“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 ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7’de yer verilen defterdir.
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İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlularında bulu-
nur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı kapatılır.
Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu imzalar.” 

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (ı), (i),
(j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç. Karşılaştırmalı Fiyat Tespit Tutanağı: Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek mak-
sadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım
faturasına bağlanır.”

“e. Devir Teslim Belgesi: Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve
demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-11’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.”

“ı. Onay Belgesi: Yapılacak bir iş için alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek pa-
ranın Analitik Bütçe Sınıflandırması Dördüncü Düzey Gider Kodları (Ekonomik Sınıflandır-
manın Dördüncü Düzeyi) içinde yer alan ve ödeneği olmadığına/yeterli olmadığına dair kul-
lanılan örneğine Ek-17’de yer verilen belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca yapı-
lacak harcamanın nereye yapılacağı veya malın ne amaçla alınacağı belirtilecek şekilde hazır-
lanır.

Maliye ünitesi amiri tarafından yapılacak işin resmî iş kapsamında olup olmadığı ince-
lendikten sonra, resmî iş kapsamında olanlar için ödenek durumu belirtilecek şekilde; birlik
mal saymanı ve ilgili şube müdürü tarafından da, mal mevcut durumu veya hizmet alımının
uygunluğu ile ihtiyacın genel bütçeden tahsis edilen kaynaktan mevcut planlamalar doğrultu-
sunda öncelik ve ivedilikle alınıp alınmayacağı değerlendirilerek; kantin başkanı tarafından
da, kantin gelirlerinden ödeme durumu kontrol edilerek imzalanır. Bu belge ile birlik komuta-
nının onaylamasından sonra avans verilmesi sağlanır.

i. Kredili Mal Takip Defteri: İşletme usulü muhasebe kaydı tutan kantinlerde; kantin
heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapılacak
ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-18’de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan her
firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan öde-
meler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda
kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır. Yeni heyete borç devredilmez.

j. Mahkeme Yolu ile Alacakların Takibi Defteri: Kantinlerin mahkemeler yolu ile ala-
caklarının takibinde kullanılan ve örneğine EK-19’da 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-21’de yer alan cetveldir. Muaddel cetveli birlik komutanına
onaylatılır.”

“l. Maliyet Cetveli: Üretilen yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları, örneği EK-22’de 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 cetveli kantin başkanı tarafından
onaylanır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 46 – Kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve birlik komutanlığı tara-

fından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 47 – Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin

kasa defterinin sayfaları, malî yıl başında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühür-
lenir. 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 ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak saklanır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kayıtların Bilgisayar Yardımı ile Tutulması ve Mali Raporlama
Madde 48 – Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması

mümkündür. Bu takdirde, günlük veya aylık alınan bilgisayar çıktıları bu Yönetmelik esaslarına
göre yetkililerce imzalanmalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek
üzere saklanır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki her kantin, raporlama birimidir. Jandarma Genel Komu-
tanlığı tarafından hazırlanan raporların merkezden izlenmesine yönelik tedbir alınabilir.

Kantinlerin mali tabloları, yetkilendirilen personel tarafından Hazine ve Maliye Ba-
kanlığına gönderilir.” 

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümünün başlığı “Denetleme ve Son Hü-
kümler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Denetleme ve Teftiş Faaliyetleri
Madde 49 – Kantinler;
a. İdarî denetlemeye,
b. Özel denetlemeye,
c. Durum teftişine,
ç. Hesap teftişine,
d. İç denetime,
e. Tasfiye teftişine 
tabi tutulur.”
MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 50 – İdarî denetleme birlik komutanınca görevlendirilen heyet tarafından yılda

en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, maliye sınıfı bir personelin bulunması sağlanır. Ayrıca
ihtiyaç duyulması halinde üst komutanlıklarca görevlendirilen heyetler tarafından ilave idari
denetleme yapılabilir. 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 ile kasa

defteri ve banka kayıtlarının uyumluluğu ve kantin alacaklarının takibine ilişkin işlemler,
d. Lüzum görülecek diğer hususlar,
incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir.
Rapor gereğinin yerine getirilmesi, birlik komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüs-

hası, durum ve hesap teftişini alan müfettişe ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında sak-
lanır.
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Ayrıca, nöbetçi subayları/astsubayları; kantin satışlarını, tartı sıhhati ve fiyat uygunluğu

bakımından sık sık kontrol ederler ve kontrol sonuçlarını nöbet defterine işlerler. Bu notlar bir-

lik komutanı ve kantin kurulları tarafından kıymetlendirilir.

Kiralanmış bölümlerin idari denetlemesine ilişkin hususlar kira sözleşmesinde düzen-

lenir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 51 – Özel denetleme, birlik komutanı ile sıralı üst komutanlıklarca öğrenilmesi

gerekli herhangi bir konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu de-

netleme, idarî denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç

konuyu da kapsayabilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Durum Teftişi

Madde 52 – Durum teftişi, kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlükteki

mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı müfettişleri

tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hesap Teftişi, İç Denetim ve Tasfiye Teftişi

Madde 53 – Hesap teftişi, kantinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin ve bütün

gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Jandarma Genel Komu-

tanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişler tarafından 9/3/2018 tarihli ve 30355 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Yönetmeliğine ve mezkur

Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan yönerge ve emirlerdeki esaslara göre yapılır.

İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, kendi talimatlarına uygun olarak yapılır.

Tasfiye teftişi; kantin başkanlığının faaliyetine son vermesi, bu amaçla teftişe tabi kan-

tinlerin zimmetindeki taşınır veya taşınmaz malını, sermayelerini ve varlıklarını başka bir kan-

tine veya kantinlere; tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye yönünden sıfıra indirilmesi

maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca teftiş hizmetlerine iliş-

kin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Denetçi ve müfettişler görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetim

ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Geçici Madde 1 – 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla aylık ortalama gayrisafi hasılatı

100.000,00 TL ve üzeri olan kantinler tek düzen muhasebe sistemine göre işletilirler.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-5, EK-9, EK-17 ve

EK-20 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke EK-21 ve EK-22 eklenmiştir.

MADDE 55 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce
yeterliklerini belgelemek zorundadır. Türkçe Tezli Yüksek Lisans programlarında ilgili
EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı olmak kaydıyla yabancı dil koşulu
aranabilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kul-
lanılabilir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yabancı dil eşdeğerlik tab-
losu dikkate alınır. İngilizce dil koşulu gerektiren yüksek lisans programlarında dil yeterliklerini
belgeleyemeyen adayların İngilizce dil yeterlikleri Üniversite tarafından yapılacak İngilizce
yeterlik sınavı ile tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Özel öğrencilerin, sekiz yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları duru-
munda, özel öğrenci statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve
üzeri notlarıyla, başarılı oldukları derslerden en çok lisansüstü eğitimde verilen derslerin
% 50’si, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve
kredisi kapsamında kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı ve on birinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) EABDB’ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için programın
YÖK'ten kabulü esnasında belirtilmeyip, bu Yönetmelik dışında kalan başvuru koşullarını,
bağlı bulundukları Enstitüye önerir. İlgili enstitü kurulunun önerisi, Senato tarafından değer-
lendirilerek karara bağlanır. Karar ilgili enstitünün ve/veya EABDB’nin resmi internet sayfa-
sında ilân edilir.”

“(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, YÖK tarafından
ilan edilen süredir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Öğrencilerin daha önceki tamamlanmamış lisansüstü programından ders saydırma,
bir veya daha fazla dersten muaf olma durumları 17 nci maddenin birinci fıkrası ve 24 üncü
maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek EABDB’nin önerisi üzerine, ilgili enstitü ku-
rulu tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(6) Seminer, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik
ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere kredi değeri verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 18 – (1) Bu dersler, programın gerekli ders yüküne ilaveten alınan kredili

derslerdir. EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla bu derslerin notları
genel not ortalamasından çıkartılabilir ancak not çizelgesinde belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gör-
düğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları
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öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl
sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl sonu ders notuna katkısı dersi veren öğretim elemanı ta-
rafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkra-
sının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler tekrarla-
nabilir veya EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Tekrarlanan derste önceki not
ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.”

“a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle
ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde,
(I) notu kendiliğinden kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) haline gelir. Ancak bu süre,
uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine EABDB’nin
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar
uzatılabilir.”

“ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. Kredili derslerde (FF), kre-
disiz derslerde (U) notu gibi işlem görür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında CB koşullu geçer
nottur. Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan Anabilim Dalları tarafından yürütülen lisansüstü
programlarda koşullu geçme esası uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda jüri üyelerinden en az biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka
bir üniversitenin öğretim üyesi olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez da-
nışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB, her öğrenci için ders seçiminde ve dö-
nem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yüksek lisans dü-
zeyinde ders vermiş veya vermekte olan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Doktora programındaki öğrenciler, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla lisans ve yüksek lisans dersleri alabi-
lirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/9/2016 29825

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/7/2017 30132
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin (EKAM) amacına,  faaliyet alanlarına,  yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin (EKAM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özel ya da resmi kuruluşlarla, çeşitli disiplinlerle iş-

birliği içinde projeler geliştirerek geçmişten günümüze kadın ve kadın sorunlarına yönelik ulu-
sal ve uluslararası alanda araştırma ve çalışmalar yürütmek, kadın sorunlarına karşı duyarlılık
geliştirmek, yayınlar yapmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi
sağlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadınla ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, ekonomi, kültür, sağlık ve benzeri gibi çeşitli

alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak. Türk kadınının statüsünü
yükseltmek amacıyla projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları teş-
vik etmek ve desteklemek; lisansüstü ve doktora öğrencilerini, kadın sorunları ve çözümleri
üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek.

c) Atatürk İlke ve İnkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarının korunmasına yönelik
çalışmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek.

ç) Yurt içinde kadın konusunu ele alarak çalışmalar yapan çeşitli kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
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d) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenle-
mek.

e) Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve birikimi arttırmak amacıyla eğitim görmek, araş-
tırma ve inceleme yapmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışına eleman gön-
dermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

f) Toplumun kadın konularında bilgilenmesini sağlamak ve kadın sorunlarını duyurmak
amacıyla eğitim programları hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, beceri kursları
açmak.

g) Kadın sorunları ile ilgili eğitici film, poster ile basılı eserlerden ve kadın ve aile ile
ilgili araştırmaları da içine alan yayımlanmış eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluştur-
mak.

ğ) Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili konularda kamu ve özel sek-
töre ait işyerlerinde çalışan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek.

h) Kadının toplumdaki yerini yükseltmek amacı ile kadın ve aile ile ilgili çalışmalar
yapmak.

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte kadın çalışmaları konusunda sosyal so-
rumluluk projeleri geliştirmek.

i) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun di-
ğer çalışmaları yapmak.

j) Kadın sorunları, özellikle kadının eğitimi konusunda diğer akademik kurumlarla ve
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle
işbirliği yapmak.

k) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve ka-
nıları düzeltmeye çalışmak.

l) Bütün bu çalışmaları yapmak ve desteklemek üzere gerekli organ ve kurullar ile gö-
nüllü gruplar oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede çalışan öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından kendisine bir veya iki kişiyi müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversite-
nin öğretim elemanları arasından bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.
Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve görevde bulunmadığı
zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de
sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantı-

lara başkanlık etmek.
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c) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.
ç) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yılın bütçe önerisini

ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile hazırlamak.
d) Faaliyet raporu, gelecek yıl için bütçe önerisi ve çalışma planını Rektörün onayına

sunmak.
e) Araştırma projelerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından olu-
şur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek.
ç) Müdürün önerisi ile Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı üzerine karar alıp Rek-

törün onayına sunmak.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışından ko-
nuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde görevlendirilen
üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla dokuz kişidir. Danışma Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan sü-
reyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını, faaliyet raporunu değerlendirmek, eğitim ve araştırma

faaliyetleri ile ilgili önerilerde ve görüşlerde bulunmak.
b) Kadın sorunları konusunda bilimsel çalışmalara kaynak ve bilimsel destek sunmak.
c) Kadın sorunları konusunda faaliyet ve projeler geliştirmek, Merkezin yürüttüğü faa-

liyetlere katkı sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 31/12/1996 tarihli ve 22864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege

Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulundan: 

 
 3172/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3173/1-1 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2019 – Sayı : 30736 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI İÇİN 1 ADET LC TOF CONTROL ASSY PARÇASI  

SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Kütle Spektrometre Cihazı İçin;1 Adet LC TOF Control Assy Parçası  alımı işi, 4734 

sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/163971 
1- İdarenin  
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütle Spektrometre Cihazı İçin;1 Adet LC TOF Control 
  Assy Parçası  Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45(Kırkbeş) 
  takvim  günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 Salı günü, saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 
4.2.4.1. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak 
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 16.04.2019 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 3296/1-1 
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ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU YAPIM ŞARTIYLA UZUN SÜRELİ 
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 03.12.2018 tarihli 6 sayılı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı komisyon kararı ve 26/11/2018 tarihli 583/513 sayılı Vakıflar Meclisi kararında 
belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Öğrenci Yurdu” yapılmak 
üzere 36 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : Hatay 
İLÇESİ : İskenderun 
MAHALLESİ : Şevre 
MINTIKA NO : - 
ADA NO : 2625 
PARSEL NO : 2 
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 2.271,62 
CİNSİ : Arsa 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN  
MAKAM OLURU TARİH VE SAYISI : 03.12.2018 tarihli 6 sayılı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı komisyon kararı ve 26/11/2018 
tarihli 583/513 sayılı Vakıflar Meclisi kararı 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 2.977.734,10-TL 
(ikimilyondokuzyüzyetmişyedibinyediyüzotuz
dörtTürkLirasıonKuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 89.332,03.-TL 
(seksendokuzbinüçyüzotuzikitürklirasıüçkuruş) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 07/05/2019- Salı Saat 10:00 
İŞİN ADI   : Hatay-İskenderun 2625 Ada 2 Nolu Parsel 

Üzerine Özel Öğrenci Yurdu Yapım Şartıyla 
Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan 03.12.2018 tarihli 6 sayılı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyon kararı ve 26/11/2018 tarih ve 583/513 sayılı Vakıflar 
Meclisi kararına istinaden; 

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ancak yer 
teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması 
halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda 
başlatılması suretiyle kira akdinin süresinin yer teslim tarihinden itibaren toplam 36 (otuzaltı) yıl 
olması 

2 - İşin süresinin başlama tarihinden itibaren ilk 2 yıl aylık kirasının; sabit 500,00-TL 
(BeşyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından 
itibaren, iki yıllık inşaat süresindeki ÜFE artışı da göz önünde bulundurularak aylık 6.000,00-TL 
(AltıbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 4. yılın başından itibaren sözleşme 
süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe on iki aylık 
ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Üfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre 
değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında 
artırılarak belirlenmesi, 
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3 - Yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 (iki) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı 
olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, 
yapı ruhsatının alınması, inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp 
işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin 
yüklenici tarafından sağlanması, 

4 - Taşınmazın onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam 
inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. 
değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin ihale oranında taraflara yansıtılması, 

5 - Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama 
projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin 
önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin 
yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine 
yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme 
süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

6 - 3194 sayılı imar kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) 
kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %40'a kadar olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi 
değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

7 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan 
masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla 
ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,  

8 - Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (İdareye ger teslim tarihine kadar) 
alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, 

9 - Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, onaylı 
projelere göre yapılacak yapım işiyle ilgili olarak Resmi ve/veya Özel kişi, kurum ve 
kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat, Muvafakat vb.) iş ve işlemlerin 
tamamlanması, bütün iş ve işlemlerin tamamının Yüklenici tarafından karşılanarak yapılması ve 
bu hususlarda İdareden herhangi bir bedel ve/veya hak talebinde bulunulmaması, 

10 - Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç vb.) 
ödenerek yapılması, 

kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imar durumuna uygun  “Özel Öğrenci Yurdu” olarak 
değerlendirmek üzere,   toplam 36 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi 
No:2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, 
Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit 
Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini 07.05.2019 Salı günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;  
a) İç zarf: Ekli örneğe uygun teklif mektubunu içerir (Ek:8).  İç zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır 
veya mühürlenir. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta 
adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına 
dair makbuz, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dâhil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 
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h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu  

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 
TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu 
Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek 
ihale dokümanı alınacaktır. 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve 
soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 07/05/2019- 
Salı Saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 2974/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

 
 3247/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 3305/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 3305/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Karşıyaka Dördüncü Noterliği 27.05.2019 tarihinde, Kadıköy Yirmibirinci Noterliği 03.06.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 

 SIRA NO:  NOTERLİĞİN ADI: 2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

        1-KADIKÖY  YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.197.908,15.-TL. 

        2-KARŞIYAKA  DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  2.569.371,10.-TL. 

 3312/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 06 parsel üzerindeki 202397 YİBF nolu (B Blok) 

yapının denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı İsmail Selçuk 

YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57643) tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2018/464-

K.2018/1621 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.08.2017 tarihli 

ve 30163 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmail Selçuk YILMAZ hakkında tesis edilen idari işlemin 

sebebiyet kaydının tutulması ile ilgili olan kısmı 01.04.2019 tarih ve 73804 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 3311/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

20.09.2018 tarihli ve 163783 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması 
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talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi 

Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 

13. İdare Mahkemesinin 16.01.2019 tarihli ve E.2018/2165 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 27.09.2018 tarihli ve 

30548 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin 

yürütmesi 03.04.2019 tarihli ve 73763 sayılı Makam Olur’u durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 3311/2/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Karasan Çevre Vakfı 

VAKFEDENLER: Sabina Karasan 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANTALYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Manavgat 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.01.2019 tarihinde kesinleşen, 17.10.2018 

tarihli ve E:2018/44, K: 2018/370 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Doğanın, çevrenin, biyolojik çeşitliliğin araştırılması ve korunması, 

sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının geliştirilmesi, örneklenmesi ve 

senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 754.304,08 TL (Yedi yüz elli dört bin üç yüz dört Türk Lirası 

sekiz kuruş); Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side/Selimiye Mahallesi 149 ada 11 parsel B Blok 1 

numaralı mesken ve 149 ada 15 parselde bulunan arsa. 

YÖNETİM KURULU: Sinan DOĞAN, Ahmet Ünal ERSOY, Kemal ENHOŞ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları mahkemece veya feshe karar veren mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa 

veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3307/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Beşiktaş İmar Güzelleştirme ve Sosyal Yardım Vakfı, İstanbul 21. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 20.03.2019 tarihinde kesinleşen, 27.12.2018 tarihli ve E:2017/34, K:2018/346 

sayılı kararına istinaden dağıtılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3306/1-1 
  



5 Nisan 2019 – Sayı : 30736 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 
devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik 
fotokopisi,2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve 
yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe, 

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik 
fotokopisi, 2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve 
yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe, 

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik 
fotokopisi,  resim, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü 
yapmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı İlan Şartları 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yerel Yönetimler 

1 
Profesör/Doçent/Doktor 

Öğretim Üyesi 

*Doktorasını Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu 

Yönetimi, Yerel Yönetimler alanında yapmış olmak. 

1 
Profesör/Doçent/Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doktorasını Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu 

Yönetimi, Yerel Yönetimler alanında yapmış olmak. 

1 Doktor Öğretim Üyesi 
Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini Ekonomi alanında 

yapmış olmak. Yapısal dönüşüm üzerine çalışmış olmak. 

Küresel Finans 

ve Bankacılık 

(Türkçe) 

3 
Profesör/Doçent/Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doçentliğini Bankacılık, İktisat veya Finans alanında almış 

olmak. 

Doktorasını Bankacılık, İktisat veya Finans alanında almış 

olmak 

*İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak. 
 
Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak 
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adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve 

istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların. 

Başvuracak adayların başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 

özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı 

Dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 

gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullara iletilecektir. 

Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bölüm Unvan Adet Özel Şartlar ALES Yabancı Dil 

Yerel Yönetimler 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Siyaset Bilimi, Uluslararası 

İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel 

Yönetimler alanlarının birinden 

lisans mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor ya da 

yapmış olmak. 

Alanındaki puan 

türünden en az 

70 puan almış 

olmak. 

Yabancı Dil 

Sınavından en az 

50 puan almış 

olmak. 

Küresel Finans 

ve Bankacılık 

(Türkçe) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Bankacılık, İktisat veya işletme 

alanlarının birinden lisans 

mezunu olup, alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor veya 

yapmış olmak. 

Alanındaki puan 

türünden en az 

70 puan almış 

olmak. 

Yabancı Dil 

Sınavından en az 

50 puan almış 

olmak. 

 

Duyuru Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 

Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / 

Saati 

Sonuç Açıklama 

“Nihai 

Değerlendirme” 

Tarihi 

İlanın Resmi Gazete 

Yayımlandığı Tarih 

( 05 Nisan 2019) 

İlanın Resmi 

gazete’ de 

yayımlandığı tarihi 

izleyen 15. gün 

mesai bitimi. 

(  19 Nisan 2019) 

24 Nisan 2019 
29 Nisan 

2019 

Yer: İlgili 

Fakülte/Meslek 

Yüksekokulu 

Sekreterliği 

Saat: 14.00 

03 Mayıs 2019 

 3245/1-1 
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Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuza aşağıda belirtilen programlara 2547 sayılı Kanunun 

31.maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri gereğince 
sözleşmeli statüde tam zamanlı Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
48.maddesindeki genel şartları ile ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 
olmaları halinde adayların 05.04.2019-19.04.2019 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuz 
Personel İşleri Birimine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Ahmet Haşim Sokak 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL 
SINAV TAKVİMİ: 
Resmi Gazete'de Yayım Tarihi : 05.04.2019 
Son Başvuru Tarihi : 19.04.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.04.2019 
Giriş Sınavı Tarihi : 22.04.2019 
Sonuç Açıklanacağı Tarih : 23.04.2019 
 

Program Ünvan Adedi ÖZEL ŞARTLAR 

Fizyoterapi Öğr. Gör. 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

Fizyoterapi Öğr. Gör. 1 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Lisans mezunu olup alanında tezli yüksek 
lisansını yapmış olmak. 

Bilgi Güvenliği 
ve Teknolojisi 

Öğr. Gör 2 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar-Enformatik 
alanların birisinden lisans mezunu olup alanında tezli 
yüksek lisansını yapmış olmak. 

Bilgisayar 
Programcılığı Öğr. Gör 3 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 
Bilgisayar-Enformatik alanların birisinden lisans 
mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını yapmış 
olmak. 

 
NOT: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

www.avrupa.edu.tr yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
Tebligat yapılmayacaktır. 

İlanla ilgili detayalar yüksekokulumuzun www.avrupa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
 3211/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
(Öğretim Üyesi Alım İlanı 2019-02) 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan 
fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, 
doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil 
belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile 
bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine 
gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik  ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya 
posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 
Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 
Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet 
doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri 
üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. 

- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
(http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından 
ulaşılabilir. 

- Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “ Öğretim 
Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat 
etmelidir. 

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 
kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “Hizmet Belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu 
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır. 

- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 
- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili 

tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web  sayfasından  https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI UNVAN DRC ADET İLAN ŞARTI 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Yüksekokulu 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Hareket ve 
Antrenman 
Bilimleri 

Doçent 1 1 

Spor Bilimleri alanında doçentlik unvanı 
almış olmak.Fiziksel aktivite ve 

anaerobik performans konuları üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

 3279/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” 
uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 
ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine 
girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. 

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap 
vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doktor öğretim üyesi kadroları için 4 
takım olarak ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda 
belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına ve ilgili enstitü 
müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. 

Başvuru için gerekli belgeler: 
1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren 

dilekçe 
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde 

profesörlük kadro başvuruları için 6 takım,doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya 
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı) 
4. Yabancı dil belgesi (80 puan)* 
5. 2 adet fotoğraf 
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası 
8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi 
NOT: 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir. 
2. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 
tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 
tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail 

adresi) belirtilecektir. 
6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir 
7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri 

gerekmektedir. 
* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince 

başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı 
dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı 
aranmaz. 
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Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü-Hükümet Meydanı-Ulus –ANKARA-

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53 
 

Birimi Unvanı Sayı Der. Aranan Nitelikler 
Dini İlimler Fakültesi     
Temel İslam Bilimleri 
Bölümü 
Temel İslam Bilimleri 
Bölümü   
Tefsir Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Osmanlı Dönemi Tefsir 
Çalışmaları, Tefsir Ekolleri, 
Bilimsel Tefsir konularında 
akademik çalışmalar yapmış olmak 

Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü 
Mantık Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 

Felsefe ve Din Bilimleri alanında 
doktora yapmış ve Helenistik 
Dönem, İslam Düşüncesinin Klasik 
ve Klasik Sonrası Dönemleri, 
İlliyet Meselesi ve Sebeplik Teorisi 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

Yabancı Diller Fakültesi     
İspanyol Dili ve Edebiyatı 
Bölümü 
İspanyol Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Dilbilim, Çeviribilim ve 
Göstergebilim konularında 
akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi     

İşletme Bölümü 
Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 

Stokastik Parti Büyüklüğü 
Problemi, Matematiksel 
Modelleme ve Genişletilmiş 
Formülasyonlar, Yeniden Üretim 
Sistemleri, Üretim Sistemi 
Sinirliliği konularında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

Doğu ve Afrika 
Çalışmaları Enstitüsü 

    

Afrika Çalışmaları 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 4 

Doktorasını Uluslararası İlişkiler 
alanında tamamlamış olup, Afrika 
Siyasi Tarihi ve Afrika-Asya 
İlişkileri konularında akademik 
çalışmalar yapmış olmak 

Asya Çalışmaları 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 4 

Kuzeydoğu Asya Ülkeleri ile Asya 
Kıtasındaki Siyasi ve İktisadi 
Uluslararası Örgütler konularında 
akademik çalışmalar yapmış ve 
Doktorasını Bölge çalışmaları 
alanında tamamlamış olmak.  

 3200/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav 
ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda 
nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır. 

A-) GENEL ŞARTLAR 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak. 
2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş 

Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın 
Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. 
Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav 
Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını 
kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 
olarak kabul edilecektir.  Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına 
başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak. 

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. 
(Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz) 

4- Adayların Transkriplerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; 
Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş 
Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. 

B-) ÖZEL ŞARTLAR 
1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır. 
*Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla 

belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek lisans Derecesine sahip 
olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi 
olmak şartı aranır. 

* Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır. 
2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar; 
* İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir. 
*Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda 

Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır. 
* Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama 

yapılacaktır. 
*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim 

yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından 
itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 
başvuramazlar. 
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*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 
güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri 
kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden 
başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

C-)  SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi: 05.04.2019 
Son Başvuru Tarihi:  (Mesai Bitimi) 19.04.2019 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 22.04.2019 
Giriş Sınavı Tarihi: 24.04.2019 
Giriş Sınav Saati: 14:00 
Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde 
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 25.04.2019 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.yyu.edu.tr 
D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
 

BİRİM /BÖLÜM 
Öğretim 
Görevlisi 

Araştırma 
Görevlisi 

 

ANABİLİM/ANASANAT 
DALI/PROGRAM 

  
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ    

SOSYAL BİLGİLER 
EĞİTİMİ 

 1 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜNDEN LİSANS 
MEZUNU OLMAK, SOSYAL 
BİLGİLER EĞİTİMİ 
KONUSUNDA TEZLİ 
YÜKSEK LİSANS BİTİRMİŞ 
VE AYNI ALANDA 
DOKTORA YAPIYOR OLMAK 

ECZACILIK FAKÜLTESİ    

FARMASÖTİK 
MİKROBİYOLOJİ 

 1 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
LİSANS MEZUNU OLMAK VE 
ALANINDA TEZLİ YÜKSEK 
LİSANS VEYA DOKTORA 
YAPIYOR OLMAK. 

 
E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER  
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı,  T.C. No'sunu, 

yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3-Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi 
4-Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 

sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı 
aranmamaktadır) 
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5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan 
karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici 
mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 
olacaktır) 

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair 
öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.) 

7-İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu 
belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı , özel sektörde ise sosyal 
güvenlik kurumundan alınacak pirim dökümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı) 

8-İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
9-Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi 

askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise 
askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) 

10-Adli sicil kaydı. 
11-Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.) 
F- DİĞER AÇIKLAMALAR 
1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla 

yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular 
dikkatte alınmaz. 

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin 
www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge 
olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi 
gerekmektedir. 

6-Atanmaya hak kazanan adaylardan il defa yada yeniden atanacak olanlar için Kanunun 
48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması 
sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır. 

7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada 
istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. 
Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. 

MUAFİYET 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 3168/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi 
(İlkeler Ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı 
bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir. 

- Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda  bulunacaklardır.  

- Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 
 

Birimi Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet Özel Şartlar 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Profesör 

1 1 

Tıbbi mikrobiyoloji alanında doçent ünvanı almış, 

immün sistemi baskılayan hastalıkların varlığında 

mantar ve diğer mikroorganizmaların kolonizasyonu 

ile ilgili çalışma yapmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 1 1 

Fizyoloji alanında doçent ünvanı almış ve 

nanopartikül, iskemi-reperfüzyon, epilepsi ve 

davranış modelleri alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

1 1 

Anesteziyoloji ve reanimasyon alanında doçent 

ünvanı almış, yoğun bakım yan dal uzmanı olmak 

ve serebral oksijen satürasyonu, entropi ve 

bispektral indeks ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 1 1 

Tıbbi patoloji alanında doçent ünvanı almış, 

diyabetik nefropati alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 
İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
1 1 

Hemşirelik alanında doçent ünvanı almış, hemşirelik 

eğitimi, yaşlı sağlığı konularında deneyim sahibi ve 

çalışmaları olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyoistatistik 

Doçent 

3 1 Biyoistatistik alanında doçent ünvanı almış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 3 1 

Fizyoloji alanında doçent ünvanı almış ve tip 2 

diyabet ve polimorfizim alanında çalışma yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 3 1 

Fizyoloji alanında doçent ünvanı almış ve ısı şoku 

proteinlerinin fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 1 1 

Tıp doktoru, halk sağlığı alanında 

doçent ünvanı almış ve bölgesel çevre 

sağlığı konularında çalışmış ve proje 

üretmiş olmak. 
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Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
1 1 

Kalp ve damar cerrahisi alanında doçent ünvanı 

almış ve transkateterkalp kapağı implantasyonu 

uygulaması eğitim sertifikasına sahip olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve 

Klinik 

Mikrobiyoloji 

1 1 

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 

alanında doçent ünvanı almış ve diyabetik ayak 

enfeksiyonları konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Nöroşirurji 1 1 

Nöroşirurji alanında doçent ünvanı almış, kranial üç 

boyutlu yazıcı destekli modelleme ve 

serebralvazospasm konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 1 1 

Tıbbi patoloji alanında doçent ünvanı almış, 

karpaltünel sendromunda histopatolojik değişiklikler 

ile ilgili çalışma yapmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Doktor 

Öğretim  

Üyesi 

3 1 
Tıp doktoru ve anatomi alanında doktora yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 3 1 

Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Biyokimya 4 1 Tıp doktoru ve tıbbi biyokimya uzmanı olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Biyoloji 4 1 

Tıp doktoru ve epigenetik alanında çalışma yapmış 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları 3 1 

Tıp doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve endokrinoloji ve 

metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları 3 1 

Tıp doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve hematoloji 

alanında yan dal uzmanı olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları 3 1 

Tıp doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji 

alanında yan dal uzmanı olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji 4 1 

Tıp doktoru, radyoloji uzmanı olmak, bilgisayarlı 

tomografide tümör volümü ölçümü ve 

opplerultrasonografidendotelyaldis fonksiyonun 

değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
4 1 

Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında 

uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
4 1 

Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında 

uzman ve romatoloji alanında yan dal uzmanı olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
4 1 

Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında 

uzman ve algoloji alanında yan dal uzmanı olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nükleer Tıp 4 1 Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Psikiyatri 4 1 Tıp doktoru ve psikiyatri alanında uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Adli Tıp 2 1 Tıp doktoru, adli tıp alanında uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Acil Tıp 4 1 Tıp doktoru, acil tıp alanında uzman olmak. 
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Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Göğüs 

Hastalıkları 
4 1 

Tıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji 4 1 

Tıp doktoru, nöroloji alanında uzman, yutma ve yutma 

bozukluklarının elektrofizyolojik olarak 

değerlendirilmesi konusunda sertifikası bulunmak . 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
3 1 

Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 

pediyatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
3 1 

Tıp doktoru, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında 

uzman ve yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.  

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
3 1 

Tıp doktoru, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında 

uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 3 1 Tıp doktoru, genel cerrahi alanında uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
3 1 

Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında 

uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
3 1 

Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında 

uzman olmak.  

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun 

Boğaz 

Hastalıkları 

2 1 
Tıp doktoru, kulak burun boğaz hastalıkları alanında 

uzman olmak.  

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Plastik ve 

Rekonstrüktif 

Cerrahi 

2 1 
Tıp doktoru, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında 

uzman olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
2 1 

Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman 

olmak ve femurepifiz kırıklarında sonlu elemanlar 

yöntemi ile ilgili  biyomekanik çalışmaları olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
2 1 

Tıp doktoru, kalp ve damar cerrahisi alanında uzman 

olmak.  

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji 2 1 Tıp doktoru, üroloji alanında uzman olmak.  

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Cerrahisi 2 1 Tıp doktoru, çocuk cerrahisi alanında uzman olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 
İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
5 1 

Hemşirelik alanında lisans, hemşirelik alanında 

doktora, sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışlarla 

ilgili çalışma yapmış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi 

ve 

Rehabilitas

yon 

Ortopedik 

Fizyoterapi 
5 1 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans, 

fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora, kronik 

bel ağrısı olan hastalarda manuel tedavi ve 

nöroplastik ağrı eğitiminin etkinliği konusunda 

çalışmış olmak. 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 

Diş Hastalıkları 

ve Tedavisi 
5 1 

Diş hekimi ve restoratif diş tedavisi alanında uzman 

olmak, dişlerde renk seçimi ile ilgili çalışmalar 

yapmak.  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2016/181, K: 2018/111 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/17892 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.


