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TEBL   

Maliye Bakanl ndan:  

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL  

(SAYI: 2011-4)  

Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk ndaki 178 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 
uncu maddesi ve 2011 Y  Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kamu idarelerince i letilen sosyal 
tesisler” ba  alt ndaki 26 nc  maddesine göre, merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idareleri, 
döner sermayeli kurulu lar, kamu iktisadi te ebbüsleri, kamu bankalar  ile di er kamu kurum ve 
kurulu lar n tasarrufunda bulunan e itim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kre , çocuk bak mevi, 
spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçl  tesislerden dinlenme amac yla veya di er amaçlarla 
yararlanacaklardan al nacak yemek, konaklama ve di er hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen 
gelirlerin kullan nda a daki esas ve usullere uyulmas  gerekli görülmü tür.  

 

I - E M VE D NLENME TES SLER  

Kamu kurum ve kurulu lar nca i letilen e itim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum 
personelinden 2011 y nda al nacak en az bedeller, tesislerin bu Tebli  ekinde (Ek-1) belirtilen 
özellikleri göz önünde bulundurularak, a daki ekilde tespit edilmi tir:  

1 - Ek-1’de say lan özelliklerden onbe  ve daha fazlas  ta yan tesislerde ki i ba na günlük 11,40 TL 
yemek ve 4,40 TL (1 Temmuz - 15 A ustos döneminde 5,85 TL) konaklama bedeli,  

2 - Ek-1’de say lan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini ta yan tesislerde ki i ba na 
günlük 9,65 TL yemek ve 3,85 TL (1 Temmuz - 15 A ustos döneminde 5,00 TL) konaklama bedeli,  

3 - Ek-1’de say lan özelliklerin oniki tanesinden daha az  bulunan tesislerde ki i ba na günlük 7,60 TL 
yemek ve 3,20 TL (1 Temmuz - 15 A ustos döneminde 4,70 TL) konaklama bedeli,  

al r.  

4 - Ayr ca, konut veya ba ms z bölümde; buzdolab  bulunanlarda günlük en az 1,50 TL, televizyon 
bulunanlarda günlük en az 1,75 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 2,35 TL, konut ba na ilave 
bedel al r.  

II - M SAF RHANELER  

1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden ki i ba na her gece için en az 5,85 TL  

al r. darelerce, verilen hizmetin özelli i, maliyeti ve standard n üzerinde olmas , odadaki yatak 
say  gibi hususlar dikkate al narak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.  

2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden al nacak konaklama bedeli, 
geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2011 Y  Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa 



ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 art ml  miktar n tamam , daha sonraki 
günler için ise art ms z gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlar ndan al nacak 
konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 art ml  miktar n tamam  geçemez. 
Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çal rsa çal n hepsine 
ayn  tarife uygulanacakt r. Di er sosyal tesislerden yararland lan geçici görevli kamu personeli ile 
geçici görevli denetim elemanlar ndan al nacak konaklama bedeli hakk nda da yukar daki hükümler 
uygulan r.  

3 - Her ne ad alt nda ve sürede olursa olsun (kiralanm  olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan 
yerlerde personelin konaklamas  halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de 
“Misafirhane” kapsam nda de erlendirilecektir.  

III - KRE  VE ÇOCUK BAKIMEVLER  ÜCRETLER   

Kamu  kurum  ve  kurulu lar na  ait  kre  ve  çocuk  bak mevlerine  kabul  edilecek  Devlet  memurlar  ile  
di er kamu personelinin her çocu u için ayl k bak m ücreti asgari 105,00 TL olarak tespit edilmi tir. 
Ancak belirlenen asgari ayl k ücretlerin kre  ve çocuk bak mevi hizmetlerinin kar lanmas nda yeterli 
olmad  durumlarda, kurum ve kurulu lar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye  

yetkilidir.  

IV - SPOR TES SLER   

1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalar ndan, 
tenis kortlar ndan, yüzme havuzlar ndan, su ve k  sporlar n yap ld  yerlerden veya di er  

spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma kar ,  

- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar taraf ndan temin edilmesi halinde ki i ba na en 
az 3,85 TL,  

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde ki i ba na en az 5,85 TL, bedel 
al r. Amatör spor müsabakalar  s ras nda lisansl  sporcular n antrenman amac yla veya ö rencilerin 
ders program  çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmalar  halinde, ilgili idarelerce gerekli 
görüldü ü takdirde bedel al nmayabilir veya daha az bir bedel al nabilir.  

2 - Hamam, sauna ve kapl calardan bir saatlik yararlanma kar  ki i ba na en az 7,00 TL bedel 
al r.  

3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kapl calar n e itim ve dinlenme tesisleri içinde yer almas  
durumunda, belirli devreler itibar yla dinlenme amac yla kalanlar n bu tesislerden yararlanmalar  
halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü al r.  

4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kapl calara abone olan kamu personelinden al nacak 1 ayl k  

abone bedeli, yukar da belirtilen miktarlar n 15 kat ndan az olmamak kayd yla, kurumlarca 
belirlenebilir.  

 



V - ORTAK HUSUSLAR  

1 - Kamu kurum ve kurulu lar n tasarrufunda bulunan e itim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kre , 
çocuk bak mevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin i letme giderleri için ilgili kurum ve kurulu lar n 
bütçelerinden herhangi bir katk da bulunulmamas  esast r. Söz konusu tesislerin bak m ve 
onar mlar n yapt labilmesini sa lamak amac yla, bu tesislerden y l içinde elde edilen gelirlerin brüt 
tutar n % 5’inden az olmamak üzere ayr lacak tutarlar ayr  bir hesapta tutularak söz konusu 
ihtiyaçlar için harcanacakt r. Bu hesaptan yap lacak harcamalarda, hizmetin sunumu aç ndan ihtiyaç 
duyulan dö eme ve demirba  al mlar nda Ba bakanl k ve/veya Bakanl zca ç kar lm  veya 

kar lacak olan tasarruf genelgesi, talimat  ve tebli lerine uyulacakt r.  

2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel say  asgari seviyede tutulacak ve 
2010 y nda görevlendirilen personel say  hiç bir ekilde a lmayacakt r. Bu tür yerlerde, 2011 

nda, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa 
personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis i letme gelirlerinden kar lanmak üzere ilk 
defa personel istihdam  yap labilecektir.  

3 - Kuruma ve/veya mensuplar na yard m ve hizmet amac yla kurulmu  olan fon, vak f, dernek ve 
benzeri kurulu lar eliyle i letilen tesislere kurum bütçesinden do rudan veya dolayl  olarak katk da 
bulunulmayacakt r.  

4 - Tesislerin bir önceki y l doluluk oranlar  ile bu y l yap lacak olan müracaat say lar  da dikkate 
al narak doluluk oran  % 50’nin alt na dü en tesisler hizmete aç lmayacak, yeterli say da müracaat 
olmamas  halinde dönemler itibar yla yap lan müracaatlar birle tirilerek dönem say lar n azalt lmas  
yoluna gidilecektir.  

5 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat s ras nda avans olarak al nacakt r. 
Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin ba lamas ndan bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere 
avanslar  aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaks n bu süreden sonra vazgeçtiklerini 
bildirenlere her gün için avans n % 5’i oran nda kesinti yap lmak suretiyle avanslar  iade edilecek, 
kamp döneminin ba lamas na kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avanslar  iade edilmeyerek 
gelir  kaydedilecektir.  

6 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek ç kar lmas  halinde alakart yemek bedelleri dahil), 
pastane, kafeterya, büfe, disko ve di er hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvalt , içki, me rubat, 
çay,kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir ekilde maliyetinin alt nda olmayacakt r.  

7 - Yukar da yaz  yemek, konaklama ve di er hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu 
personelinden misafirhanelerde al nacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan al nmas  gereken 
en az miktarlar olup, kurum ve kurulu lar yeme in maliyeti, hizmetin daha farkl ekillerde sunulmas  
ve tesisin bulundu u mahallin özelli i gibi hususlar ile talebin yo un oldu u Temmuz-A ustos, y lba , 
bayram ve yar l tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit 
edebileceklerdir.  

 

 



8 - 

a) Bir kurum veya kurulu un e itim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kre  ve çocuk 
bak mevlerinden yararland lan o kurum ve kurulu un emeklisi ile o kurum ve kurulu un personelinin 
veya emeklisinin e leri, üstsoy ve altsoylar na, kurum personeli için belirlenen tarife uygulan r.  

b) Bir kurum veya kurulu un e itim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kre  ve çocuk 
bak mevlerinden yararlanan di er kurum ve kurulu lar n personeli ve emeklileri ile bunlar n e leri, 
üstsoy ve altsoylar na, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlas  uygulan r.  

c) E itim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) f kras nda yer alanlar n d nda 
yararland lanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlas  uygulan r. Ancak, tesislerden 
yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunlar n e leri, üstsoy ve altsoylar na verilir.  

ç) Sözkonusu tesislerde, 1 ubat 2008 tarihinden sonra do an çocuklar için konaklama bedeli 
al nmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yar  al r. 1 ubat 2005 ile 1 ubat 
2008 tarihleri aras nda (bu tarihler dahil) do an çocuklar için ise (e itim ve dinlenme tesislerinde 
yemek istenilip istenilmedi ine bak lmaks n) konaklama ve yemek bedelinin yar  al r.  

d) Bir kurum veya kurulu un ba  ve ilgili kurulu lar na ait e itim ve dinlenme tesisleri ile 
misafirhanelerinden yararland lan o kurum ve kurulu un personeli ve emeklisi ile bunlar n e leri, 
üstsoy ve altsoylar na, ba  ve ilgili kurulu  personeli için belirlenen tarife uygulanabilir.  

e) Kamu sosyal tesislerinden yararland lmayla ilgili olarak yay mlanan Ba bakanl k 
Genelgeleri hükümleri sakl r.  

9 - Bu Tebli de belirlenmi  olan bedellere, katma de er vergisi dahil de ildir.  Bu Tebli in II/2 nci 
maddesindeki s rlamalar, konaklama bedelinin katma de er vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde 
dahi a lamaz.  

 

10 -  

a) Görevi ve unvan  ne olursa olsun hiç bir ki i ve personel, tesislerden ve yukar da belirtilen 
hizmetlerden bedelini ödemeden yararland lamaz.  

b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yap ld  tarihte ilgililerden pe in olarak tahsil 
edilir.  

c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yaz  olanlar n yerine ba kalar  
faydaland lamaz.  

ç) Tesisler devaml k arz edecek ekilde yurt, pansiyon veya bekâr lojman  olarak 
kullan lamaz.  

11 - Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlar nca düzenlenecek e itim çal malar nda, kamu 
kurum ve kurulu lar n e itim tesislerinden kamu kurumlar  için öngörülen tarife kar  ve tesisin 
uygun olmas  halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararland labilir.  



12 - Tesislerin tamamen veya k smen kiraya verilmesi imkanlar  ara larak uygulamaya bu yönde 
rl k verilecektir. htiyaç duyulmas  halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet al  suretiyle 

temin edilebilecektir.  

13 - Tesislerde, tesisin ba  oldu u kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin i letilmesiyle 
do rudan ili kili olarak yap lan resmi görü meler ve haberle meler d nda, tesislerde kalanlar n 
yararland klar  telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar taraf ndan tesisten 
ayr lmadan önce ödenecektir. dareler bu konuda gerekli önlemleri alacaklard r.  

14 - Kamu kurum ve kurulu lar nca i letilen kre  ve çocuk bak mevi gibi tesislerin sosyal tesis 
kapsam nda olmas  nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katk da bulunulmayacak, 
dolay yla bunlar n her türlü giderleri (temizlik hizmeti al  dahil) kre  ve çocuk bak mevlerinin 
kendi gelirlerinden kar lanacakt r.  

15 -Kurum ve kurulu lar n bu Tebli  kapsam ndaki tesislere ili kin olarak 2011 y nda uygulayacaklar  
tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima güncel tutulacakt r.  

16 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yap lacak ödeme ve tahsilatlarda a daki hususlara uyulacakt r:  

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri taraf ndan belirlenen miktar n üzerinde nakit  

bulundurulmayacakt r.  

b) Avans olarak verilen tutarlar n en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sa lanacakt r.  

c) Sosyal tesis paralar  milli bankalarda muhafaza edilecektir.  

ç) Ödeme ve tahsilat n banka vas tas yla yap lmas  esas olacakt r.  

17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanlar  marifetiyle sosyal tesislerin i lemlerini, defter ve 
belgelerini zaman zaman ve her halükarda y lsonlar nda denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim 
raporlar  kurumlarda muhafaza edilecektir.  

18 - Bu Tebli de belirtilmeyen hususlar hizmetin gere ine göre ilgili mevzuata ayk  olmamak üzere 
kurumlar taraf ndan belirlenir.  

19 - Bu Tebli  hükümleri 1/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulan r. Tebli  olunur.  

 

Ek – 1  

 

M VE D NLENME TES SLER N ÖZELL KLER  

Kamu kurum ve kurulu lar nca i letilen e itim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler 
da belirtilmi tir.  

1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenar nda veya k  sporlar na elveri li yerler ile termal alanlarda Olmas . 

2 - Konut veya ba ms z bölümünde tuvalet ve banyo  



3 - S cak su  

4 - Havaland rma tesisat   

5 - Konut veya ba ms z bölümünde telefon  

6 - Salonlarda ve konut veya ba ms z bölümlerde müzik yay   

7 - Mutfak ve lokanta  

8 - Konut veya ba ms z bölümün içinde mutfak mekan   

9 - Dinlenme ve oyun salonu  

10 - Çay bahçesi  

11 - Asansör  

12 - Diskotek  

13 - Çocuk bahçesi  

14 - Spor alanlar   

15 - Revir  

16 - Plaj  

17 - Güne lenme yerleri ve teçhizat   

18 - Otopark (en az 20 araçl k)  

19 - Yüzme havuzu  

20 - Hamam  

21 - Sauna  

 

 


