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2010/1 

Başkanlığımız Müfettişlerinin  görevleri sırasında dikkat edecekleri hususlarla ilgili olarak; 
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş  Kurulu Çalışma Yönergesinin, Teftiş  sırasında Dikkat 

Edilecek Hususlar başlıklı 40 mcı maddesinin (c) bendinde " Müfettiş  teftiş  edeceği yere 
vardığında ilk olarak kasa, kıymetli evrak ve gerek göreceği kurum mallarını sayar ve kontrol eder. 
Teftiş  sırasında eser, kitap ve demirbaş da sayılır ve kontrol edilir. Bu işlemlerin sonunda 
düzenlenecek tutanaklar kayıtlar ile karşılaştırılır." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen hüküm gereği, Müfettişlerin,  teftiş  sırasında teftiş  edeceği birimin varsa 
kasa, kıymetli evrak, gerek göreceği kurum malları, eser, kitap, demirbaş Ve pul sayımını bizzat 
kendilerinin yapması gerekmektedir. 

Ancak, Başkanlığımıza sunulan cevaplı raporların tetkiki sırasında, birçok müfettişin 
yukarıda belirtilen sayımları veya bu sayımlardan bir kısmını kendisi yapmayıp, kurduğu 
komisyonlara yaptırdığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle; müfettişlerin  birim teftişleri  sırasında kasa, kıymetli evrak, pul, bandrol, taşınır 
mal (bilgisayar, televizyon, masa v.b demirbaşlar) kitap ve gerek görülen diğer kurum mallarının 
sayımında bizzat bulunması ve düzenlenecek tespit ve sayım tutanaklarında mutlaka müfettişin 
isim ve imzasının yer alması gerekmektedir. Fakat sayımı uzman bir komisyon tarafından 
yapılmasını gerektiren eser ve yazma ve eski harfli  basma kitap sayımlarının müfettiş  tarafından 
oluşturan bir komisyona yaptırılması esastır. 

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş  Kurulu Yönetmeliğinin Haberleşme ve Yazışma 
Yöntemi başlıklı 40. maddesinin 3. fıkrasında  "Müfettişler,  görevli gittikleri yerlere varış ve 
buradan ayrılışlarını aynı gün Kurul Başkanlığına duruma göre telgraf  veya faks  gibi yazılı 
haberleşme araçlarıyla bildirirler...." hükmü yer almaktadır. 

Ancak uygulamada, bazı Müfettişlerin  görev yerlerine varışını ve/veya görev yerlerinden 
hareketlerini aynı gün bildirmedikleri, varış veya hareketin gerçekleştiği günden sonraki günlerde 
bildirimde bulundukları görülmüştür. 

Bu nedenle, görev yerlerine varış ve hareketlerin, aynı gün içerisinde Başkanlığa 
bildirilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması konusunda bilgilerini ve gereğini rica 
ederim. 
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