T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI
VE
TEFTİŞ REHBERİ

Ankara, 2012

1

İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM .......................................................................................................................................................................................5
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI..............................................................5
1.TÜZÜK................................................................................................................................................................................... 6
2.YÖNETMELİK.....................................................................................................................................................................14
3. YÖNERGE............................................................................................................................................................................28
II. BÖLÜM....................................................................................................................................................................................61
TEFTİŞTE DİKKATE ALINACAK ESASLAR ..........................................................................................................................61
A. ORTAK ESASLAR..............................................................................................................................................................62
1. MALİ İŞLEMLER VE TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ REHBERİ..................................................................................62
1.1. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ..............................................................................................................63
1.2. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ..................................................................................................73
1.3.Taşınır Mal İşlemleri ................................................................................................................................................73
1.4. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.................................................................77
1.5. Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ................................................................................................77
1.6. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik .........................................................................78
1.7. Harcırah Kanunu........................................................................................................................................................80
1.8. İhale Mevzuatı .........................................................................................................................................................81
1.8.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ......................................................................................................................81
1.8.2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu .................................................................................................92
1.9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mali Hükümler....................................................................................97
1.9.1. Zam, Tazminat ve Ödenekler...........................................................................................................................97
1.9.1.1.İş Güçlüğü, İş Riski, Mali Sorumluluk ve Temininde Güçlük Zamları ....................................................97
1.9.1.2.Özel Hizmet Tazminatları:........................................................................................................................98
1.9.1.3.Makam Tazminatı.....................................................................................................................................98
1.9.1.4.Lojman Tazminatı.....................................................................................................................................98
1.9.1.5.Yabancı Dil Tazminatı: .............................................................................................................................98
1.9.1.6.Temsil Tazminatı: .....................................................................................................................................98
1.9.1.7.Görev Tazminatı .......................................................................................................................................99
1.9.2.Sosyal Yardımlar ..............................................................................................................................................99
1.9.2.1. Aile Yardımı Ödeneği...............................................................................................................................99
1.9.2.2.Doğum Yardımı Ödeneği ..........................................................................................................................99
1.9.2.3.Ölüm Yardımı Ödeneği.............................................................................................................................99
1.9.2.4.Giyecek Yardımı .......................................................................................................................................99
1.9.2.5.Yiyecek Yardımı......................................................................................................................................100
1.9.3.Diğer................................................................................................................................................................100
1.9.3.1. Cenaze Giderleri ....................................................................................................................................100
1.9.3.2.Ek Çalışma Karşılıkları ..........................................................................................................................100
1.9.3.2.1.Ek Ders ve Konferans Ücreti...........................................................................................................100
1.9.3.2.2.Fazla Çalışma Ücreti .......................................................................................................................100
1.9.3.2.3.Huzur Ücreti....................................................................................................................................100
1.9.3.3.Memurlara İlişkin Özel Durumlar..........................................................................................................100
1.9.3.3.1.Vekalet Görevi.................................................................................................................................100
1.9.3.3.2.İkinci Görev.....................................................................................................................................101
1.9.3.3.3.Görevden Uzaklaştırma veya Tutuklanma .....................................................................................101
2. BİNA DURUMU............................................................................................................................................................103
3. EMNİYET TEDBİRLERİ.............................................................................................................................................104
4. EVRAK VE DOSYALAMA İŞLERİ ............................................................................................................................112
5. PERSONEL DURUMU.................................................................................................................................................113
B. ANA HİZMET BİRİMLERİ ..............................................................................................................................................116
1.KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.............................................................................116
1.1. Müzeler ..................................................................................................................................................................116
1.1.1.Bina Durumu ..................................................................................................................................................116
1.1.2.Emniyet Tedbirleri..........................................................................................................................................116
1.1.3. Müzecilik Hizmetleriyle Îlgilî Çalışmalar ......................................................................................................118
1.1.3.1. İş Bölümü Ve Aylık Toplantılar .............................................................................................................118
1.1.3.2. Eser Satın Alma İşleri ............................................................................................................................119
1.1.3.3. Eser Envanteri........................................................................................................................................120
1.1.3.4. Teşhir .....................................................................................................................................................120
1.1.3.5. Depolama................................................................................................................................................120
1.1.3.6. Eserlerin Korunması (Konservasyon)....................................................................................................120
1.1.3.7. Atölye Ve Laboratuar Çalışmaları.........................................................................................................121
1.1.3.8. İlmi Çalışmalar.......................................................................................................................................121
1.1.3.9. Bölge Çalışmaları ...................................................................................................................................121
1.1.3.10. Eğitim Alanındaki Çalışmalar..............................................................................................................121

2

1.1.3.11. Müzenin Ziyaretçi Durumu ve Bilet İşleri ...........................................................................................122
1.1.3.12. Koleksiyon, Özel Müze, Ticaret Ve Define Araştırma İşleri................................................................122
1.1.3.12.1.Koleksiyon: ....................................................................................................................................122
1.1.3.12.2. Ticaret...........................................................................................................................................122
1.1.3.12.3. Define İşleri ..................................................................................................................................123
1.1.3.12.4. Özel Müzeler.................................................................................................................................123
1.1.3.13. Örenyerleri ...........................................................................................................................................123
1.1.3.14. Kazı Yerleri ..........................................................................................................................................124
1.1.4. Müze İhtisas Kütüphanesi..............................................................................................................................125
1.1.5. Müzeye Bağlı Birimler ...................................................................................................................................125
1.1.6. Hesap İsleri ve Ayniyat İşlemleri ...................................................................................................................125
1.1.7. Evrak ve Dosyalama İşleri .............................................................................................................................125
1.1.8. Personel Durumu ...........................................................................................................................................125
1.2. Rölöve Ve Anıtlar Müdürlükleri............................................................................................................................126
1.2.1. Bina Durumu .................................................................................................................................................126
1.2.2. Emniyet Tedbirleri.........................................................................................................................................126
1.2.3. Proje-Restorasyon- İnşaat-Bakım-Onarım İşleri İle Kurullarla İlgili Çalışmalar ........................................126
1.2.3.1. Proje Ve Restorasyon İşleri....................................................................................................................126
1.2.3.2. İnşaat, Bakım Ve Onarım İşleri .............................................................................................................126
1.2.3.3.Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları İle İlgili Çalışmalar...................................................................128
1.2.4.Hesap İşleri Ve Ayniyat İşlemleri ...................................................................................................................128
1.2.5.Evrak Ve Dosyalama İşleri .............................................................................................................................128
1.2.6.Personel Durumu ............................................................................................................................................128
1.3. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri.................................................................................................129
1.3.1.Bina Durumu ..................................................................................................................................................129
1.3.2.Güvenlik Önlemleri.........................................................................................................................................129
1.3.3.Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları İle İlgili Çalışmalar.................................................................129
1.3.4. Hesap ve Ayniyat İşleri ..................................................................................................................................132
1.3.5. Evrak ve Dosyalama İşleri .............................................................................................................................132
1.3.6. Personel Durumu ...........................................................................................................................................132
2.YATIRIM VE İŞLETMELER GENELMÜDÜRLÜĞÜ................................................................................................133
2.1.Kültür Merkezi Müdürlükleri ................................................................................................................................133
2.1.1.Bakanlığımıza Bağlı Tüm Kültür Merkezleri İçin..........................................................................................133
2.1.1.1.Bina Durumu...........................................................................................................................................133
2.1.1.2. Emniyet Tedbirleri.................................................................................................................................133
2.1.1.3.Evrak ve Dosyalama İşleri ......................................................................................................................134
2.1.1.4.Hesap İşleri ve Ayniyat İşlemleri ............................................................................................................134
2.1.1.5.Personel İşleri..........................................................................................................................................134
2.1.1.6. İşletme ve Kullanma...............................................................................................................................134
2.1.1.6.1. Ankara Atatürk Kültür Merkezinde..............................................................................................134
2.1.1.6.2. İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde.............................................................................................135
2.1.1.6.3. Ayrıca Tüm Kültür Merkezlerinde ................................................................................................135
3. TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.............................................................................................................................137
3.1. Yurtdışı Birimleri ..................................................................................................................................................137
3.1.1. Bina Durumu .................................................................................................................................................137
3.1.2. Güvenlik Önlemleri........................................................................................................................................137
3.1.3. Özlük İşleri ve Personel Yönetimi..................................................................................................................137
3.1.4. Taşınır Mal İşlemleri......................................................................................................................................137
3.1.5. Mali İşlemler ..................................................................................................................................................137
3.1.6. Evrak-Dosya ve Arşiv İşlemleri .....................................................................................................................138
3.1.7. Faaliyetler ......................................................................................................................................................138
3.1.7.1. Enformasyon Faaliyetleri.......................................................................................................................138
3.1.7.2. Gösteri-Konferans-Seminer-Sergi Faaliyetleri ......................................................................................138
3.1.7.3. Basın-Yayın Faaliyetleri.........................................................................................................................138
3.1.7.4. Reklam Faaliyetleri ................................................................................................................................139
3.1.7.5. Ağırlama Faaliyetleri .............................................................................................................................139
3.1.7.6. Fuar, Türk Haftası ve Gecesi, Workshop vb. Faaliyetler.......................................................................139
3.1.7.7. Kişi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler .....................................................................................................139
3.1.7.8. PR Faaliyetleri........................................................................................................................................140
3.1.8. Kriz Yönetimi.................................................................................................................................................140
3.1.9. Araştırma, İnceleme ve Film Çekim İzin Talepleri........................................................................................140
3.1.10.Raporlar........................................................................................................................................................140
4. GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................141
4.1.Devlet Koroları, Toplulukları ve Senfoni Orkestraları ile Devlet Resim Heykel Müzeleri ....................................141
4.1.1 Bina Durumu ..................................................................................................................................................141
4.1.2 Emniyet Tedbirleri..........................................................................................................................................141
4.1.3. Devlet Koroları, Toplulukları ve Senfoni Orkestralarına İlişkin Ortak Hususlar ........................................141
4.1.3.1.Teşvik İkramiyesi Ödemeleri ..................................................................................................................141
4.1.3.2. Puanlama ve Ücret Tespiti .....................................................................................................................141

3

4.1.4.Devlet Koroları ve Topluluklar.......................................................................................................................142
4.1.5.Senfoni Orkestraları .......................................................................................................................................142
5.KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................148
5.1. Kütüphaneler.........................................................................................................................................................148
5.1.1. Bina Durumu .................................................................................................................................................148
5.1.2. Emniyet Tedbirleri.........................................................................................................................................148
5.1.3. Teknik Hizmetler ...........................................................................................................................................148
5.1.3.1. Kütüphane Malzemesinin Sağlanması ...................................................................................................148
5.1.3.2. Kitap Kayıt İşleri....................................................................................................................................148
5.1.3.3. Katalog, Tasnif ve Hazırlık İşleri :.........................................................................................................148
5.1.3.4.Kitapların Yerleştirilmesi .......................................................................................................................149
5.1.3.5.Cilt işleri..................................................................................................................................................149
5.1.3.6. Derleme İşleri .........................................................................................................................................149
5.1.4. Okuyucu Hizmetleri.......................................................................................................................................150
5.1.4.1. Okuma Salonu........................................................................................................................................150
5.1.4.2. Okuyucu Durumu ..................................................................................................................................150
5.1.4.3. Müracaat Hizmetleri ..............................................................................................................................150
5.1.4.4. Okuyucu Rehberliği: ..............................................................................................................................150
5.1.4.5. Ödünç Verme İşleri................................................................................................................................150
5.1.4.6. Gezici Kütüphane...................................................................................................................................150
5.1.4.7. Çocuk Bölümü........................................................................................................................................150
5.1.5..Eğitici Ve Kültürel Faaliyetler .......................................................................................................................151
5.1.6.Kütüphane Müdürünün Kontrol Ve Koordinasyon Görevi ...........................................................................151
5.1.7.Kitap Sayımı ...................................................................................................................................................151
5.1.8.Evrak Ve Dosyalama İşleri .............................................................................................................................151
5.1.9.Hesap İşleri Ve Ayniyat İslemlerî ...................................................................................................................151
5.1.10.Personel Durumu ..........................................................................................................................................151
C. BAĞLI KURULUŞLAR.....................................................................................................................................................152
1. DEVLET TİYATROLARI MÜDÜRLÜKLERİ...........................................................................................................152
2. DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜKLERİ ....................................................................................................155
3. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI .........................................................................................158
D.İLGİLİ KURULUŞ:............................................................................................................................................................165
DÖSİMM VE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ........................................................................................................................165
1.Bina Durumu .............................................................................................................................................................165
2.Emniyet Tedbirleri ....................................................................................................................................................165
3.Merkez Ve İşletme Müdürlükleri İle İlgili Çalışmalar..............................................................................................165
3.1. Merkez Müdürlüğü; .........................................................................................................................................165
3.2.İşletme Müdürlükleri.........................................................................................................................................165
3.3.Tahsisler.............................................................................................................................................................166
4.Hesap İşleri ve Taşınır Mal İşlemleri ........................................................................................................................167
5.Evrak ve Dosyalama İşleri.........................................................................................................................................167
6.Personel Durumu.......................................................................................................................................................167
E. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ.................................................................................................................168
1.Bina Durumu .............................................................................................................................................................168
2.Emniyet Tedbirleri ....................................................................................................................................................168
4.Hesap İşleri Ve Ayniyat İşlemleri..............................................................................................................................171
5.Evrak Ve Dosyalama İşleri ........................................................................................................................................171
6.Personel Durumu.......................................................................................................................................................171
F.MESLEK BİRLİKLERİ .....................................................................................................................................................172
1. Birliğin Kuruluşu......................................................................................................................................................172
2.Birlik Tüzüğü Ve Yönergeler ....................................................................................................................................172
3.Organlar ....................................................................................................................................................................172
4.Üye İlişkileri Ve Dokümantasyon ..............................................................................................................................172
5.Uluslararası İlişkiler ..................................................................................................................................................173
6.Lisanslama Ve Tarifeler ............................................................................................................................................173
7. Dağıtım .....................................................................................................................................................................173
8.Mali İşler.....................................................................................................................................................................173
G. TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ...........................................................................................175
1.TÜRSAB’ın Kuruluşu ...............................................................................................................................................175
2.TÜRSAB’ın Görevleri ...............................................................................................................................................175
3. TÜRSAB’ın Organları..............................................................................................................................................175
4. TÜRSAB’ın Gelirleri ................................................................................................................................................175
5.İlgili Mevzuat.............................................................................................................................................................175

4

I. BÖLÜM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MEVZUATI
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1.TÜZÜK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü 28/09/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Tanımlar ve Kuruluş
Kapsam
MADDE 1 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Kurul
Başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma koşulları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma
esas ve usulleri ile denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Tüzükte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,
ç) Kurul Başkanı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
d) Kurul Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
e) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı başmüfettişleri ve müfettişlerini,
f) Müfettiş yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür ve Turizm
Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,
ifade eder.
Kuruluş ve bağlılık
MADDE 3 – (1) Kurul, bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.
(2) Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.
(3) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Kurul Başkanlığına bağlı şube müdürlüğü
tarafından yürütülür.
Kurulun merkezi
MADDE 4 – (1) Kurulun merkezi Ankara' dadır. Gerektiğinde Kurul Başkanının önerisi ve
Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir.
(2) Ankara dışında çalışma merkezi kurulması halinde, Bakan tarafından verilen emirlerin yerine
getirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanması
amacıyla Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile kıdemli müfettişlerden biri görevlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kurul Başkanlığının görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi
altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve
soruşturma işlerini yürütmek,
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b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını
sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,
c) Bakan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Kurul Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri aşağıda göstermiştir:
a) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına
yürütmek,
b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahmini
tutarını bildirmek,
c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yaprak,
ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların
uygulanmasını sağlamak,
d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak,
ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin
önerilerde bulunmak,
e) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Kurul
Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri
tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmek için müfettişlere yazılı emir vermek,
f) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan
politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği
ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor
düzenlemek ve Bakana sunmak,
g) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla şube müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek,
atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,
ğ) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş
yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,
h) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek,
ı) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin
sağlanması için gerekli önlemleri almak,
i) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren konuları
Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek,
j) Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.
Kurul Başkanına yardım
MADDE 7 – (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan
onayıyla görevlendirebilir.
Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri
yaparlar:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi
altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve
soruşturma yapmak,
b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tâbi oldukları
soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya basamak ve durumu derhal Başkanlığa
bildirmek,
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c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve
eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini
sağlamak için alınması gereken önlemler ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,
ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs,
seminer ve toplantılara katılmak,
d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,
e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 9 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri
uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:
a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve
defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve
soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,
b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17
nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,
c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,
ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
MADDE 10 – (1) Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her
aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya
konması gerekir.
(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden
uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına yazıyla derhal
bildirilir.
(3) Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılması veya cezai bir işlem
uygulanması gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması,
müfettişlerce atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına derhal bildirilir.
Müfettişlik Güvencesi
MADDE 11 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî
veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça, görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri
dışında başka görevlere atanamazlar.
(2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş
raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.
Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla bu tüzükte ve yönetmeliklerde
öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme
Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma
MADDE 13 – (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı
yazılı ve sözlü olarak yapılır.
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(2) Sınava katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazlı genel koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme,
iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
c) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
ç) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,
d) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş
yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
e) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,
f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav
ilânında belirtilen puanı almış olmak,
gerekir.
(3) Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar, başarı sırasına göre atanırlar. Sınav sonucu,
atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş ve yeterlik sınav kurulları
MADDE 14 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının
başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir
kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yeterlik sınavı
MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere
göre yetiştirilirler.
(2) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre
kaydına bakılmaksızın, Kurul Başkanlığınca belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında
çalıştırılırlar.
(3) Müfettiş yardımcıları, belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine
getirirler, resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar.
(4) Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlardan, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme
sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayıyla üçüncü yılda resen
iş görme yetkisi verilebilir.
(5) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 8 inci maddede sayılan müfettiş görev ve
yetkilerini kullanırlar.
(6) Üç yıllık süre sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavına tabi
tutulurlar.
(7) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve
davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz
sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir,
dolduranlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara
atanabilirler.
Müfettişliğe atanma
MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar,
bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararla müfettişliğe atanırlar.
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(2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu
sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara
atanırlar.
Başmüfettişliğe atanma
MADDE 17 – (1) Kurulda en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve
başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe
atanırlar.
Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 18 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini
kaybetmemiş olanlar, Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.
Kıdem
MADDE 19 – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki,
müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre, dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş
yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.
(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin
kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda
olacak şekilde belirlenir.
(3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır.
Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi
aralarındaki kıdem esas alınır.
Kurul Başkanlığına atanma ve vekalet
MADDE 20 – (1) Kurul Başkanlığına, Başmüfettiş unvanını almış olanlar arasından atama
yapılır.
(2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun
boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan
vekili olarak görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Esasları
Görevlendirme
MADDE 21 – (1) Müfettişler, Bakandan ya da Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul
Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.
Çalışma biçimi
MADDE 22 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli
görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte
yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş iş bölümünü yapmak, işlerin
sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle
görevli ve yetkilidir.
Koordinasyon görevi
MADDE 23 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı kurum ve
kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, soruşturma ve
araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan bu tür
çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

10

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 24 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek
zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin
alarak geri bırakır veya devredebilirler.
Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 25 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu
sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;
a) İcraya karışamazlar,
b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında
açıklama ve düzeltme yapamazlar,
c) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri ve
öğrendikleri sırları açıklayamazlar,
ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla
yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.
Yazışma yöntemi
MADDE 26 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek
ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı
kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.
Yurt dışına gönderilme
MADDE 27 – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak
ve meslekî bilgilerini artırmak üzere, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla kıdem esasına göre
en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.
(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları,
döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.
Kurul şube müdürlüğü
MADDE 28 – (1) Kurul şube müdürlüğü, bir şube müdürü ile yeter sayıda personelden oluşur.
Bunlar, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve
yetkilidirler.
(2) Şube müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işlerini, yazı, kayıt, dosya, hesap,
arşiv, demirbaş ve diğer büro işlerini yerine getirir.
(3) Büroda çalışanlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit evrak,
defter ve raporu Kurul Başkanının izni olmaksızın hiç kimseye gösteremez ve veremezler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar
Teftiş, inceleme ve araştırma raporları
MADDE 29 – (1) Müfettişler, yaptıkları teftiş, inceleme ve araştırma sonucunda, duruma göre
cevaplı rapor, inceleme raporu ya da araştırma raporu düzenlerler.
(2) Müfettişlerce, teftiş edilen görevlilerden haklarında olumlu ya da olumsuz kanıya varılanlar
için sicil dosyalarına konulmak üzere ayrıca personel denetleme raporu düzenlenir.
Ön inceleme ve soruşturma raporları
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MADDE 30 – (1) 4483 sayılı Kanuna göre düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları yetkili
mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.
(2) Soruşturma raporlarının asılları, müfettiş tarafından doğrudan yetkili mercie gönderilir.
(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yetkili mercie
iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları
Denetime yardımcı olunması
MADDE 31 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda
görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri, gizli de olsa bütün
belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı,
istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak
zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını
almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde
yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden
bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.
(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında
saklanmak üzere alındığı yere verilir.
(3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla
yükümlüdürler.
(4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin
gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve
diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Denetlenenlerce izin kullanılması
MADDE 32 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında,
izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler,
zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.
Teftiş defteri ve dosyası
MADDE 33 – (1) Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bu defter ve
dosyanın tutulması ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Teftiş defteri ve dosyasının müfettişlerce incelenmesi
MADDE 34 – (1) Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş defter ve dosyalarını inceleyerek
eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen tâlimat ve emirlere uyulup
uyulmadığına bakarlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 35 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür
ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde
müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine
gösterilir.
Yolluk ve diğer hakların alınması
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MADDE 36 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü
maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.
İş cetveli ve hakediş cetveli
MADDE 37 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş
cetvelinde, almış oldukları yolluk ve diğer haklarını ise hakediş cetvelinde gösterirler.
Şifre anahtarı
MADDE 38 – (1) Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Kurul Başkanlığıyla
haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.
Yönetmelik
MADDE 39 – (1) Bu Tüzüğün uygulanması ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 40 – (1) 20/7/1990 tarihli ve 90/711 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan
Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ile 20/7/1990 tarihli ve 90/712 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 18 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
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2.YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 01/03/2007 tarih ve 26449 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma,
teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığı ve müfettiş kadrolarına atanabilmek için
yapılacak sınavlar ve müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme,
araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığı ve müfettiş kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavlar,
müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince 23/8/2006 tarihli ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Kurul Başkanı veya Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
ç) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişlerini,
d) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür ve Turizm
Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,
e) Şube Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,
f) Teftiş Kurulu veya Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Müfettiş yardımcılığına atanabilme koşulu
MADDE 4 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, yapılan
giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözlü sınava
yazılı sınavı kazananlar katılabilir.
Sınavlara katılacaklarda aranan nitelikler
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir.
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a)18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puan
türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek,
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,
c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen
yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmak,
ç) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
d) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,
e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş
yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
f) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.
(2) Giriş sınavına açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday, Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavda alınan başarı puan sıralaması dikkate alınarak
Bakanlıkça yapılacak ilanla çağrılır. Sınava çağrılacak adaylardan son sıradaki adayın puanına eşit olan
adayların tümü sınava çağrılır.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadrolarının sayısı ve derecesi, Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak merkezi sınava göre Bakanlıkça belirlenen taban puanı,
alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, içeriği, değerlendirme
yöntemi, başvuru mercii ile son başvuru tarihi Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en
yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur. Son ilan, son başvuru
tarihinden en az onbeş gün önce yapılır.
(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç onbeş gün önce bitecek
şekilde tespit edilir.
(3) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan onbeş gün önce, sınava girmeye hak
kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Başvuru şekli, istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar Teftiş Kurulu Başkanlığına,
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personel Seçme sınavına ilişkin
sonuç belgesi veya Kurumca onaylı örneği,
b) İki fotoğraf,
c) Aday formu
ile bizzat veya posta yoluyla başvururlar. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen
belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle
son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.
(2) Aday formunda kimlik bilgileri ile adayın kendi el yazısıyla hazırlanmış, anne ve babasının
adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve
bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra ne gibi
işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve
telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.
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(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde
aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 8 – (1) Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
Sınav giriş belgesi
MADDE 9 – (1) Sınava katılmak için aranan niteliklere sahip olanlara Teftiş Kurulu
Başkanlığınca fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı yer ve
tarihleri belirtilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.
Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 10 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan, atamaları yapılmadan
önce aşağıdaki belgeler istenir.
a) Nüfus cüzdanı veya Kurumca onaylı örneği.
b) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını ve sağlık
durumunun her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğunu gösterir resmi tabip, sağlık ocağı
veya hastaneden alınacak sağlık raporu.
ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.
d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.
(2) Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara istemeleri halinde bu belgeleri iade edilir.
Sınavın yapılacağı yer
MADDE 11 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı Ankara'da, Teftiş
Kurulu Başkanlığında yapılır.
Giriş sınavı kurulu
MADDE 12 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, kurul başkanının
başkanlığında, başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla belirlenen dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler
arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi
için Kuruldan veya Bakanlığın diğer birimlerinden personel görevlendirilebilir.
Yazılı sınav konuları
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır.
a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Güncel
Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi),
b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı, Medeni
Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku Genel Esaslar ve
Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar),
c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Kamu
Borçları),
ç) Muhasebe (Genel Muhasebe),
d) Kompozisyon ( kültür ve turizm konularına dair kompozisyon),
e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).
Sınav sorularının hazırlanması
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MADDE 14 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca
tespit edilir. Soru kağıtlarında, sınav süresi ve her soruya verilecek puan gösterilir. Soru kağıtları sınav
kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra her konunun sorusu ayrı bir zarfa konulur, kapatılır ve
mühürlenir. Bu zarf, sınav sırasında adaylar huzurunda açılıncaya kadar Sınav kurulu başkanınca
muhafaza edilir. Cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa konularak mühürlendikten sonra
Başkanlıkta muhafaza edilir.
Yazılı sınavın yapılma şekli
MADDE 15 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş
belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
ve benzeri, bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle
yükümlüdürler.
(2) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılarak
adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulu
Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli
gözcülük eder.
(3) Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.
(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına,
kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz.
Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği, sınav disiplinini
bozucu davranışlar sergilediği tespit edilen adaylar sınav salonundan çıkarılır ve bu kişiler hakkında bir
tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.
(5) Sınav sonunda sınav kağıdı adaylarca sınav salonu görevlilerine teslim edilir. Adayın kaç adet
sınav kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalattırılır. Sınav kağıtlarındaki ad-soyad ve
aday numarası aday belgesiyle karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya kapattırıldıktan sonra teslim alınır.
(6) Soruların sınav başlama saatinde sağlam, kapalı ve mühürlü zarfın içinden çıkarılarak kurul
üyelerince açıldığını, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve sınavın akışını
gösteren bir tutanak düzenlenerek sınav kurulu üyelerince imzalanır. Toplanan sınav kağıtları ve
tutanaklar bir zarf içine konulur, zarf kapatılarak sınav kurulu üyelerince imzalanıp mühürlendikten sonra
Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan yüz tam puan üzerinden
en az elli olmak üzere ortalama yetmiş puan almak gerekir.
(2) Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 17 – (1) Yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına göre listesi hazırlanarak
duyurulur ve kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir.
Sözlü sınav
MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda
adayların, ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve
konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve
davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır.
(2) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden
puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, bu puanın en az yetmiş olması şarttır.
(3) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması
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MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının
ortalamasıdır.
(2) Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak
üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puan eşitliği olması halinde sıralamada başvuru sırasındaki
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav puanı esas alınır.
(3) Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak Başkanlık tarafından
ilan edilir ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Müfettiş yardımcılığına atanma ve kıdem sırası
MADDE 20 – (1) Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasına göre boş olan müfettiş yardımcısı
kadrolarına atanırlar. Sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla kazanan olması halinde bu durumda olanlar
yedekten kazanmış sayılır. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı
sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir. Sınav sonucu, atanamayanlar için kazanılmış hak
sayılmaz. Ancak bu suretle sınavı kazandıkları halde müfettiş yardımcılığına atanamamış olanlar bu
Yönetmeliğin 5/f maddesi hükmünün takibi bakımından sınava girmemiş sayılırlar.
(2) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, dönemleri farklı
müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun
dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Kurul arşivinde saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yetiştirmede amaç
MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür.
a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,
b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile inceleme, teftiş ve soruşturma konularında
tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,
ç) Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve melekelerini geliştirmek,
d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereçlerden
yararlanma alışkanlıklarını ve yabancı dil bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak.
Yetiştirme programı
MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki programa
göre yetiştirilir.
a) Birinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları müfettiş refakatine verilmekle beraber, bu
dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve
soruşturma ile ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde
düzenlenir.
b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, teftiş ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde
yapılır. Bu teftiş ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik
verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin
refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve
uygularlar. Müfettiş yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret ederler.
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c) Üçüncü dönem çalışmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bitiren
müfettiş yardımcılarından, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu
anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan Onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu
şekilde yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, müfettişlerin sahip olduğu yetkileri haizdir.
(2) Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde,
refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlik Yeterlik Sınavı
Yeterlik sınavına girme hakkının kazanılması
MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıl süreli eğitim ve staj dönemi sonunda yeterlik
sınavına tabi tutulur.
Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma
MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum
ve davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz
sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir,
dolduranlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara
atanabilirler.
Yeterlik sınavı tarihinin bildirilmesi
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü
olarak iki bölüm halinde tâbi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki
ay önce yazıyla bildirilir.
Yeterlik sınavı kurulu
MADDE 27 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının
başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler
arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.
Yeterlik sınavı konuları
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır.
a) Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Bakanlık görev alanıyla ilgili genel
bilgiler.
b) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.
c) Mali mevzuat.
ç) Personel mevzuatı.
d) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 29 – (1) Yazılı sınav soruları 28 inci maddede yer alan konuların her birinden en az iki
soruyu içerecek şekilde sınav kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da sınav
kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü
zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.
Yazılı sınavın yapılma şekli
MADDE 30 – (1) İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda
açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardımcılarının isimleri
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ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve sınav kurulu başkanına
sunulur. Sınava, sınav kurulu üyeleri gözcülük eder.
(2) Müfettiş yardımcıları, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav
kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret
konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit
edilen adaylar hakkında sınav kurulunca tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.
(3) Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarından hastalık, bir yakınının ölümü ve bu gibi
geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle tevsiki halinde sınav kurulu
sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav
tarihi adaylara yazıyla bildirilir.
Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az yetmiş
olması gerekir.
(3) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Sözlü sınav
MADDE 32 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur.
Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri yüz tam puan üzerinden puan verir.
Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu
puanın en az yetmiş olması şarttır.
(2) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Yeterlik sınavı notu
MADDE 33 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Yeterlik sınavını başaramayanlar
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavına girip başaramayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden
olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bu kişiler, Bakanlık teşkilatında durumlarına
uygun kadrolara atanırlar.
Müfettişliğe atanma
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, müfettişliğe başarı
sırasına göre müşterek kararla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı
kıdemi dikkate alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başkanlığa, Başmüfettişliğe ve Müfettişliğe Yeniden Atanma
Başkanlığa atanma
MADDE 36 – (1) Kurul Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi unvanını almış olanlar
arasından müşterek kararla atanır.
Başmüfettişliğe atanma
MADDE 37 – (1) Müfettişler kıdem, mesleki yetenek, kuruldaki gayret ve başarı durumları göz
önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.
(2) Başmüfettişliğe atanabilmek için Kurulda geçirilen hizmet süresinin, müfettiş yardımcılığında
geçirilen süre dahil, on yıldan az olmaması şarttır.
Müfettişliğe yeniden atanma
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MADDE 38 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini
kaybetmemiş, sicil yönünden engel bir durumu olmayanlar, kadro durumları dikkate alınarak
atanabilecekleri boş kadro bulunması durumunda Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla
ve başvuruları halinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.
(2) Bu şekilde Müfettişliğe yeniden atananların kıdemi kendi dönemlerinin sonunda; bu
dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.
(3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı
dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi
aralarındaki kıdem esas alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
İşin devamlılığı ve devri
MADDE 39 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden ve makul bir süre içinde bizzat
yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul
Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.
(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak
hazırlanacak devir notuna;
a) Devredilen işin ne olduğu,
b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği
yazılır.
(3) Bunların dışında devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi
pusulasının bir nüshasını, belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.
(4) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından
Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.
Haberleşme ve yazışma yöntemi
MADDE 40 – (1) Müfettişler görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıkların merkez ve yurt dışı
kuruluşları ile yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.
(2) Müfettişler, merkezden görev yerlerine hareketleri ile görev ve izin dönüşü göreve
başlamalarını yazı ile Kurul Başkanlığına bildirirler.
(3) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Kurul
Başkanlığına duruma göre telgraf veya faks gibi yazılı haberleşme araçlarıyla bildirirler. Şu kadar ki,
müfettişler merkez dışındaki görev yerlerine hareket etmeden önce başkan veya başkan yardımcılarına
bizzat bilgi verirler. Merkez dışındaki görev yerlerinden merkeze dönüş veya merkez dışındaki başka bir
görev yerine hareket konusunda ise hareket etmelerini telgraf veya faks gibi yazılı haberleşme araçlarıyla
bildirmeden önce başkan veya başkan yardımcılarıyla görüşerek hareket etme konusunda mutabık kalmak
zorundadırlar.
(4) Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler grup başkanı tarafından yapılır.
(5) Çok gizli ve acele işler için müfettişlerin birbirleriyle ve Kurul Başkanlığı ile
haberleşmelerinde şifre anahtarı; acele ve fakat gizli olmayan yazışmalarda duruma göre telgraf veya faks
kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.
Teftiş kurulu şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
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MADDE 41 – (1) Şube Müdürü, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda yeter sayıda personel
ile büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidir.
(2) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk
etmek,
b) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere
göndermek, ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek, geciken işler hakkında
Başkana bilgi vermek ve bunların işlemleri tamamlanıp dosyaları kapatılıncaya kadar tekit ve takiplerini
yürütmek,
c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, oluşturulan arşiv kayıt
sistemine düzenli bir şekilde kayıt edilmesini ve muhafazasını sağlamak,
ç) Teftiş Kurulu çalışanlarının özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,
d) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,
e) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemleri hazırlamak,
f) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak; Kurula ait
odaların temizlik, tamir ve benzeri işlerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve
kontrollerini yapmak,
g) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak,
faydalanmaya hazır halde bulundurmak,
ğ) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt, cetvel, istatistik ve dosyaları tutmak ve arşivi düzenlemek,
h) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
ı) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli rapor, yazışma ve
dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri
bilgileri açıklayamazlar.
(4) Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve
başkan yardımcılarına karşı sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Raporlar
Rapor çeşitleri
MADDE 42 – (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;
a) Cevaplı rapor,
b) İnceleme raporu,
c) Araştırma raporu,
ç) Soruşturma raporu,
d) Ön inceleme raporu,
e) Personel denetleme raporu,
düzenlerler.
Cevaplı rapor
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MADDE 43 – (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken
işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin
genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.
(2) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis
veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı rapor düzenlenebilir.
(3) Cevaplı raporlar teftiş sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar;
a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bitirme
tarihleri,
b) Noksan ve hatalı görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve
kararların hangi maddeleriyle ilgili olduğu,
c) Raporun madde, sayfa ve ek sayısı ile cevaplandırma süresi.
(4) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş tarafından on günden
az olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından cevaplandırıldıktan sonra, ilk
iki nüshası müfettişe geri gönderilir. Üçüncü nüshası denetim dosyasında saklanır.
(5) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme
sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere
dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Kurul Başkanlığına
yazı yazılır.
(6) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin
açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir. Ayrıca, müfettişler verilen cevaplar ve eleştiri konusu
yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazıp, denetlenen memurların
adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında
tuttukları tutanaklar ile gerekli diğer belgeleri de ekleyerek, cevaplı raporu bir ay içinde Kurul
Başkanlığına verirler.
(7) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum hakkında müfettiş tarafından
denetim defterine şerh düşülür.
(8) Merkez teşkilatına sevk edilen cevaplı raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken
hususlarla ilgili olarak, merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime ayrıca talimat verilerek sonuçları takip
edilir.
(9) Cevaplı raporlarda, teftiş edilenlerin ve amirlerin şahsiyetlerini ilgilendiren durumlara yer
verilmez. Bu durumlarla ilgili olarak personel denetleme raporu düzenlenir.
İnceleme raporu
MADDE 44 – (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu
içeren hususların, Bakanlıkça incelettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve ihbar ve şikâyet
üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde, yapılacak işleme
esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda
hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.
Araştırma raporu
MADDE 45 – (1) Araştırma Raporu;
a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen
noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki
görüş ve önerilerin,
b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,
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bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda
hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.
Soruşturma raporu
MADDE 46 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin
suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Soruşturma Raporuna
bağlanır.
(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi
kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu
oluşturduğu belirtilir.
(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda
düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.
(4) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı
düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına,
bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.
Ön inceleme raporu
MADDE 47 – (1) Müfettişler, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve
belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir Ön İnceleme Raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar.
(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile
incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye
konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme
yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu
görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak
elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer
kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında
uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.
Personel denetleme raporu
MADDE 48 – (1) Müfettişlerce teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında düzenlenen
rapordur.
(2) Raporda amir ve memurların;
a) Dış görünüşü,
b) Zeka ve kavrayış derecesi,
c) Sorumluluk duygusu,
ç) Görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs fikri,
d) Mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti,
e) İntizam ve dikkati,
f) Disipline riayeti,
g) Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı,
ğ) Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimliliği,
h) Yurt dışı görevlerde temsil yeteneği,
ı) Amirler için yöneticilik kabiliyeti
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hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir.
(3) Yetersiz ve delillendirilememiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.
Genel durum raporu
MADDE 49 – (1) Genel durum raporu;
a) Gerekli görülen hallerde, Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan
politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği
ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Bakana
sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.
b) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.
1) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim veya servisler ve yazılan raporlar,
2) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden
yeterli olup olmadıkları,
3) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neticeleri,
4) Diğer inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,
5) Görevden uzaklaştırılan, tayini teklif edilen memur varsa sayıları ve sebepleri,
6) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,
7) Çalışma yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları,
8) Gerekli görülen diğer hususlar.
Raporlar üzerinde kurul başkanlığınca yapılacak işlemler
MADDE 50 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra Bakan
onayına sunulur.
(2) Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit
edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.
(3) Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.
(4) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin
isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile
Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakana sunulur.
(5) Bakan onayında yer alan hususların gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli yazışmalar
Başkanlıkça yürütülür.
(6) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.
Sonuç bildirimi
MADDE 51 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıyla bağlı kuruluşlar ile Bakanlık
denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine
getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse,
en geç üç ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Üç ay içinde sonuçlandırılması
mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi
verilir.
(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporu
yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.
(3) Sonuçlar müfettiş tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşlerini
gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teftiş defteri ve dosyası
MADDE 52 – (1) Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve teftiş dosyası tutulur.
Gerçekleştirilen her bir teftiş sonunda, söz konusu birimin teftiş dönemi, teftişin başlama ve sona erme
tarihleri, teftiş sonunda tanzim edilen raporların tarih ve sayısı ile kaç maddeden oluştukları teftiş edilen
birim bünyesinde muhafaza edilen teftiş defterine yazılır ve söz konusu defter sayfası teftişi
gerçekleştiren bütün müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak grup başkanı
tarafından mühürlenir.
(2) Teftiş dosyasında ise birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan
cevaplı raporların bir nüshası ile cevaplı rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan İnceleme
Raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazılar ve bunlara
dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler, tetkik ettikleri
birimlerdeki teftiş defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına,
teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.
Hakediş ve iş cetveli
MADDE 53 – (1) Müfettişler, çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş cetvelinde, geçici göreve
ilişkin almış oldukları yolluk ve diğer haklarını yolculuğun gerçekleştiği ay itibariyle hakediş cetvelinde
gösterirler. Hakediş cetveline yolluk bildirimi, yolluk ve diğer giderler karşılığı ödenecek paralara ilişkin
talep formu ile varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.
(2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.
(3) Her müfettiş, kendisine verilen veya kendisi tarafından el konulan bütün işleri iş cetveline
kaydeder.
(4) İş cetveline kaydedilen işlere yılbaşından başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.
(5) Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır, ancak yazılan raporun çeşit, tarih ve
sayısı bu cetvelde gösterilir. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.
Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 54 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür
ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik
belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya
istek üzerine gösterilir.
Kayıt ve dosya işleri
MADDE 55 – (1) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazıları kayıt ve zimmet defterine işlerler.
Ayrılmada yapılacak işlemler
MADDE 56 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz
sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik
belgesi, demirbaş ve diğer eşyayı onbeş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadır.
Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 39 uncu maddeye göre yürütülür.
Yönerge
MADDE 57 – (1) Müfettişlerin çalışma esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, araştırma ve
soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
Teftiş kuruluna bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 58 – (1) Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad
altında çıkarılan mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.
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Yürürlük kaldırılan yönetmelikler
MADDE 59 – (1) 1/2/1991 tarihli ve 20773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Bakanlığı
Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliği ile 21/5/1991 tarihli ve 20877
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür
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3. YÖNERGE
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kapsam
Madde 1 - (1) Müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, ön inceleme,
araştırma ve soruşturma işlerine ait hususlar bu Yönergede belirtilmiştir.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, 23/8/2006 tarih ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6 ncı maddesi (j) bendi ile 01/03/2007
tarih, 26449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş
Kurulu Yönetmeliğinin 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede yer alan;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
ç) Başkanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
d) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişler ile resen
teftiş ve soruşturmaya yetkili müfettiş yardımcılarını,
e) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturma yetkisi bulunmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı
müfettiş yardımcılarını,
f) Teftiş Kurulu veya Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,
g) Tüzük: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünü,
h) Yönetmelik: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğini,
ı) Merkez: Teftiş Kurulunun görev merkezi olan Ankara İlini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İdari ve Mali İşlemler
İzin işlemleri
MADDE 4 – (1) İzin ve sağlık raporlarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
a) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Merkez dışı görevlerde, verilen görevin bütünlüğünün
bozulmaması için geçerli sebepler dışında, başlanmış olan görev tamamlanmadan izin isteğinde
bulunulmamalı, izin dilekçesi yazılmadan önce, Başkanlıkla sözlü olarak görüşülerek mutabakata
varılmalıdır.
b) Yetkisiz müfettiş yardımcılarının izin dönüşlerinde göreve başlama yazıları refakatinde bulunduğu
müfettiş tarafından yazılır.
c) Müfettişler, izin istek formlarında, izin adreslerinin yanı sıra kendileri ile temas kurulabilecek bir de
telefon numarası belirtirler; izinlerinin bir bölümünü izin istek formunda belirttikleri yer dışında
geçirmeye karar vermeleri halinde, yeni adres ve telefon numaralarını da Başkanlığa bildirirler.
ç) Mesaiye uymaya azami riayet gösterilmelidir. Zorunlu hallere münhasır olmak üzere görev yerinden
kısa süreli ayrılma veya kısa süreli görev yerine geç gelme durumlarında, Başkanlık sekreterine
bulunulan yer ve/veya telefon numaraları bildirilir. Bu durumda, Başkanlıkça acilen bilgi istenebileceği
ve irtibat kurulması gerekebileceği göz önünde bulundurularak cep telefonları açık tutulmalıdır.
d) Yetkisiz müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişlerden izin almadan görev yerinden
ayrılamazlar.
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e) Grup çalışmalarında kısa süreli saatlik izinler grup başkanı tarafından verilir; yıllık ve mazeret izin
istekleri grup başkanının muvafakati alındıktan sonra Başkanlığa intikal ettirilir. Yetkisiz müfettiş
yardımcılarının izinleri için refakatinde bulunduğu müfettişin uygun görüşü ve parafı alınır.
f) Merkez ve merkez dışında alınan sağlık raporları hakkında zaman geçirilmeden Başkanlığa bilgi verilir
ve alınan hastalık raporları Başkanlığa ulaştırılır.

Haberleşme ve yazışmalar
MADDE 5 – (1) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda 02/12/2004 tarih, 25658 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Ayrıca bu yazışmalar şekil olarak Ek 1’de yer alan örneğe uygun olarak yazılır.
(2) Müfettişler, merkezden görev yerine veya görev yerinden başka bir görev yerine hareketleri ile görev
ve izin dönüşü göreve başlamalarını yazı ile Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun
olarak yaparlar. Ayrıca;
a) Grup çalışması söz konusuysa, merkez dışında görev yerine harekete ilişkin yazılı bildirim sadece grup
başkanı tarafından yapılır. Yazıda, göreve giden müfettiş ve müfettiş yardımcılarının isimleri belirtilir ve
söz konusu bildirim yazılarında görev yazısı ilgi tutulur.
b) Merkeze gelindiği, göreve başlandığı gün yazıyla Başkanlığa bildirilir. Grup çalışmalarında her
müfettiş göreve başladığını ayrı ayrı bildirir. Ayrıca refakatindeki müfettiş yardımcısı ile merkeze dönen
müfettiş söz konusu yazıda müfettiş yardımcısının da göreve başladığını belirtir.
(3) Görev dönüşlerinde, Başkana, görevle ilgili şifahi bilgi verilir.
(4) Birlikte yürütülen görevlerle ilgili olarak Başkanlıkla yapılan yazışmalarda yazı yetkili müfettişlerce
imzalanır. Ancak, diğer kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, yazı grup başkanınca imzalanır, ikinci nüshası
da gruptaki diğer müfettişlerce paraflanır.
(5)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Yürütülen görev yönünden gerekli görülen defter, evrak ve
belgeler, teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşlardan, müfettiş tarafından kurum dışına
çıkarılması gerekli görülmesi halinde yazıyla istenir. Bu durumda, söz konusu defter, evrak ve belgelerin
tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınmasına dikkat edilir. Evrakın aslının alınmasına ihtiyaç
duyulursa birimde kalan suret müfettiş tarafından “Aslı gibidir” denilerek mühürlenir ve imzalanır.
Değerlendirme belgesi
MADDE 6 – Müfettişler, refakatte bulunan müfettiş yardımcıları hakkındaki görüşlerini belirtmek
amacıyla, Başkanlıktan temin edecekleri değerlendirme belgesini refakatten ayrıldıkları tarihi izleyen bir
hafta içinde düzenleyerek doğrudan Başkana verirler.
Temaslar
MADDE 7 – (1) Müfettişler, görevli olarak gittikleri yerlerin mülki amir/misyon şefi ile temasta
bulunmaya özen gösterirler.
Telefon görüşmeleri
MADDE 8 – (1) Şehirlerarası ve milletlerarası resmi telefon görüşmesi yapılması gerektiğinde,
Başkanlık Sekreterliğinde bulunan form doldurularak görüşme yapılır.
Demirbaş eşyanın kullanımı
MADDE 9 – Oda değişikliklerinde ve zimmetli olarak teslim edilen demirbaşların değiştirilmesinde
Başkanlığa ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine mutlaka bilgi verilmelidir.
Maaşlar
MADDE 10 – (1) Maaş bordrolarının zamanında çıkarılabilmesi ve banka hesap listesinin zamanında
gönderilebilmesi için, sigorta poliçesi, aile yardımı ve çocuk yardımı vb. beyanname değişikliklerinin, her
ayın altısına kadar Kurul Şube Müdürlüğüne verilmesi gerekir.
İş cetveli
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MADDE 11 – (1) Müfettişler çalışmalarını her ay, örneği Ek 2’de yer alan iş cetvelinde gösterirler. İş
cetveli daktilo veya bilgisayarda doldurulur. Ad, soyad ve unvan yazılarak imzalanır.
(2) Her müfettiş, kendisine verilen veya kendisi tarafından el konulan ve sonucu Başkanlığa rapor ile
intikal ettirilecek bütün işleri iş cetveline kaydeder.
(3) İş cetveline kaydedilen işlere her yılbaşında yeniden başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir
(2008/1 gibi). Ancak işin sonuçlandırılarak raporun Başkanlığa verilmesinden sonra, herhangi bir
nedenle, müfettişe yazıyla iade edilmesi halinde, yeni bir iş numarası verilmez, söz konusu iş eski
numarasıyla yeniden iş cetveline kaydedilir. Başkanlığın iade yazısının tarih ve sayısı cetvelde belirtilir.
(4) İş grup halinde yürütülüyorsa “İşin Konusu” bölümünde, konu yazıldıktan sonra birlikte çalışılan
müfettişlerin isimleri (… ile birlikte) şeklinde bir ibareyle belirtilir.
(5) Cetvelin 3 üncü sütununa, iş ile ilgili Başkanlık yazısının tarih ve sayısı, soruşturmaya veya
incelemeye resen başlanmış ise durumu Başkanlığa bildiren müfettişlik yazısının tarih ve sayısı yazılır ve
Tüzük gereği olduğu belirtilir.
(6) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Cetvelin 4 üncü sütununda muğlâk ifadeler kullanılmaz, bu
bölümde yer alan maddelerle ilgili açık ve yeterli bilgi verilir. Fiilin işlendiği tarih tespit edilebiliyorsa
mutlaka belirtilmeli, tam olarak tespit edilemiyorsa, fiilin işlenmiş olabileceği tarih aralığı belirtilmelidir.
(7) Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır, ancak yazılan raporun tür, tarih ve sayısı
raporun verildiği aya ait cetvelde gösterilir. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem
yapılır.
Hakediş cetveli
MADDE 12 – (1) Müfettişler geçici göreve ilişkin almış oldukları yolluk ve diğer haklarını yolculuğun
gerçekleştiği ay itibariyle hakediş cetvelinde gösterirler. Hakediş cetveli bilgisayar veya daktiloda Ek
3’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulur ve ad, soyad ile unvan yazılarak imzalanır.
(2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.
(3) Yurtiçi geçici görev yolluğu avansı çekilirken, o ay içinde yapılacak giderlerle orantılı avans
çekilmesine özen gösterilir. Merkeze dönüldükten sonra, fazla çekilen miktarlar, o ay içinde Saymanlığa
yatırılır ve sonraki aya borç bakiyesi devredilmez.
(4) Yolluk bildirimi, avans çekilmesi için doldurulan “Yolluk ve Diğer Giderler Karşılığı Ödenecek
Paralara İlişkin Talep Formu”nun bir örneği, iade edilen paraya ait belgeler ile varsa diğer giderlere ait
belgeler hakediş cetveline eklenir.
Uçakla veya yataklı trenle seyahat
MADDE 13 – (1) Yurt içi görev seyahatlerinin uçakla veya trenlerin yataklı vagonlarında yapılması
Başkanlığın iznine bağlıdır. Bu hususta, göreve çıkmadan en az 3 gün önce Başkanlıktan yazılı olarak
izin istenir.
Yolluk bildirimi
MADDE 14 – (1) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Yolluk bildirimleri iki nüsha ve Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27 nolu formuna uygun olarak Ek 4’de yer alan örneğe göre
doldurulur ve Başkanlığa verilir.
(2) Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması
nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde, gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin, belediye
hudutları dışında taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici
cihazlara ait satış fişinin yolluk bildirimi ekinde verilmesi gerekmektedir.
(3) Aynı yere grup halinde seyahat eden müfettişlerin topluca taksi kiralamaları halinde, her müfettiş, tam
taksi ücretini beyan etmez, yolluk bildirimlerinde verilen toplam ücretten payına düşen miktarı gösterir.
(4) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Yatacak yer temini için ödenen bedellere ait faturalar ile kamu
kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane veya benzeri yerlerden alınacak belgeler yolluk bildirimine
eklenir. Söz konusu fatura ve belgelerde, ilgilinin adı, soyadı, konaklama tarihleri, fatura veya belgenin
nereye ait olduğu, tarihi ve numarası, düzenleyenin imzasının bulunması, fatura ve belgelerde ödenen
bedelin oda veya konaklama karşılığı olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekir.
Ayrıca, yatacak yer
temini için özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralanması halinde, ilk ödemede, kira sözleşmesinin aslı,
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sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin ev veya pansiyonu kiraya verenin banka hesabına
yatırıldığına ilişkin banka makbuzu yolluk bildirimine eklenir. Bu bilgileri ihtiva etmeyen fatura veya
belgeler Geçici Görev Yolluğu Bildirimine eklenmez.
(5) Yolculuk ve oturma tarihleri ilgili bölümde, gün, ay ve yıl olarak belirtilir.
(6) Yolluk Bildiriminde yer alan hareket saatleri bölümü, merkezden çıkış ve dönüşü 24 saati aşmayan
seyahatler için doldurulur.

Haberleşme Giderleri
MADDE 15 – (1) Merkezdeki posta işlemleri Başkanlık kanalıyla yapılacaktır.
(2) Seyahatlerde görevle ilgili yapılacak posta giderlerine ait makbuzlar, düzenlenecek liste ile birlikte
yolluk bildirimine eklenir, liste toplamı yolluk bildiriminde beyan edilir.
Hakediş ve iş cetvelleri ile yolluk bildirimlerinin verilme zamanı
MADDE 16 – (1) Merkezde bulunan müfettişler, hak ediş, yolluk bildirimi ve iş cetvellerini ayın
bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkanlığa verirler. Merkez dışında görevde bulunan müfettişler,
hakediş, iş cetveli ve yolluk bildirimlerini, ayın bitiminden itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa
verirler/ulaştırırlar. İzinli ve raporlu olan müfettişler ise göreve başladıkları gün bu cetvelleri Başkanlığa
verirler.
(2) Mali yıl sonu nedeniyle, hakediş cetveli ile yolluk bildirimi 31 Aralık itibariyle düzenlenir ve Ocak
ayının ilk üç iş günü içinde verilir. Kurul Şube Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak hesaplar
denkleştirilir.
(3) Yetkisiz müfettiş yardımcılarının hakediş cetvelleri ile yolluk bildirimleri, refakatinde bulunduğu
müfettiş tarafından “görülmüştür” şerhi konulup paraflanır.
Kayıt ve dosya işlemleri
MADDE 17 – (1) Müfettişler, hazırladıkları rapor ve yazıları kendilerine ait kayıt ve zimmet defterine
işlerler.
Ayrılmada yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz
sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik
belgesi, demirbaş ve diğer eşyayı Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Başkanlığa iade etmek
zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
Kütüphane kullanımı
MADDE 19 – (1) Kütüphaneden kitap alınması halinde, bu husus, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi veya
kütüphaneden sorumlu bir personel görevlendirilmiş ise bu personele bildirilmeli ve kitaplar
kullanıldıktan sonra yahut en geç bir ay içinde iade edilmelidir.
Bilgisayar ve internet kullanımı
MADDE 20 – (1) Müfettişin kullanımına verilen Başkanlığa ait bilgisayarlara orijinal programlar
dışında, telif hakkı bulunmayan programlar ile oyun programları yüklenmemeli; virüs taşıdığından şüphe
edilen disket, usb bellek veya CD’ler bilgisayarlarda kullanılmamalı; virüs bulaşan bilgisayarlardan diğer
bilgisayarlara hiçbir program veya dosya aktarımı yapılmamalıdır.
(2) İnternette kaynağı belli olmayan, güvenilirliğinden endişe duyulan e-postalar hiç açılmadan silinmeli,
internet erişimini güçleştirdiğinden ve erişimi sağlayan cihazların kapasitesini olumsuz etkilediğinden,
özellikle hareketli görüntülerin indirilmemesine dikkat edilmelidir.
(3) Rapor ve yazışmalarda yazı tipi “Times New Roman”; karakter boyutu da 12 punto olmalıdır.
Araştırma raporlarında, bunun dışında yazı tipleri ve büyüklükler kullanılabilir.
İKİNCİ KISIM
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Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalarla İlgili İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Teftiş
MADDE 21 – (1) Teftiş, teftiş edilen birimin kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını,
çalışmaların gelişen ihtiyaçlara cevap verip vermediğini, defter, belge ve kayıt düzeninin mevzuat
hükümlerine uygun ve doğru olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan; saptanan eksiklik, hata ve
usulsüzlüklerin düzeltilmesine ve giderilmesine ilişkin önlemleri belirten, bu suretle etkin bir kamu
düzeninin devamını hedef edinen sistemli faaliyetleri ifade eder.
İnceleme
MADDE 22 - (1) İnceleme, Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile denetimi Bakanlığa ait kurum,
kuruluş ve işlerde, Bakanlık Makamınca gerekli görülen konularda yapılan, onay kapsamıyla sınırlı
denetim faaliyetleri ile Bakanlık denetimine tabi söz konusu kurum ve kuruluşlar personelinin genel
hükümlere göre değerlendirilmesi gereken faaliyetlerine ilişkin çalışmalardır.
Ön İnceleme
MADDE 23 – (1) Ön İnceleme, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında soruşturma izni
verilmesi gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmaya elverişli delilleri sağlamak amacıyla yapılan
işlemlerdir.
Soruşturma
MADDE 24 – (1) Soruşturma, 3628 sayılı Kanun ve diğer özel kanunlar kapsamına giren hususlarda,
konunun yargı organlarına intikalinin gerekip gerekmediğini; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren hususlarda, ilgililerin disiplin cezası vermeye yetkili amir
veya kurullara sevkini sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.
Araştırma
MADDE 25 – (1) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında
görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller ile
Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerin ve mesleki veya bilimsel
çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalarda Ortak Hususlar
Göreve başlama süreleri
MADDE 26 – (1)Üzerinde başka bir görev bulunmayan müfettiş, verilen göreve, görev yeri merkezde ise
bir gün sonra, merkez dışında ise görev verildikten en geç üç gün sonra başlar.
(2) Merkez dışındaki görev yerlerine hareket edilirken haftanın ilk iki gününde yola çıkılmasına,
zorunluluk olmadıkça haftanın son üç günü yola çıkılmamasına özen gösterilir.
Grup çalışması
MADDE 27 – (1) Birden fazla müfettişin görevlendirildiği işlerde, en kıdemli müfettiş grup başkanı
olarak görev yapar. Grup başkanı, işbölümü yaparak işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını
sağlamakla ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmekle yükümlüdür. Gruptaki müfettişlerin çalışmalarından,
mesaiye devamlarından ve görevle ilgili davranışlarından grup başkanı sorumludur. Çalışmalarda
meydana gelebilecek aksama ve uyumsuzluklar, grup başkanı tarafından derhal Başkanlığa bildirilir.
(2) Birim yetkilileri ile temaslar grup başkanınca yürütülür, grup başkanının bulunmadığı zamanlarda,
vereceği talimata göre hareket edilir.
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Yazılı açıklama istemleri
MADDE 28 – (1) Müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturmalarda, ilgililerden belgelere atıfta
bulunularak yazılı açıklama istenmesi halinde, açıklama istenen konu belirtilmek suretiyle açıklama
istemine dayanak teşkil eden söz konusu belgelerin birer örneği de Müfettişlik yazısı ekinde gönderilir.
İlgililerce bunlardan başka belge istenmesi halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesi göz
önünde tutulur.
(2) Yazılı açıklama istemlerinde, ilgiliye makul bir cevaplandırma süresi verilmelidir.
İfade tutanakları
MADDE 29 – (1)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) İnceleme veya soruşturmalarda ilgililerin
dinlenmesi gerektiğinde durum Ek 5’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak tutanakla tespit
olunur.
(2) Tutanak, Müfettiş veya Müfettişler, varsa zabıt kâtibi ve ilgililerce imzalanır. İmzadan kaçınma
halinde tutanağın altına durumu bildiren bir not yazılarak bu halin sebepleri belirtilir.
(3) (Mülga:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)
Zamanaşımı
MADDE 30 – (1) Gerek Türk Ceza Kanunu kapsamını giren suçlar, gerekse 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda yer alan disiplin suçları için anılan Kanunlarda değişik zamanaşımı süreleri öngörülmüştür.
Bir fiilin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı müfettişlerce resen dikkate alınır.
(2) Müfettişler, yürüttükleri soruşturmalarda, işin tamamlanmasına kadar zamanaşımına uğrayıp
uğramayacağını resen inceleyerek tespit ederler. Soruşturma konusu olayın disiplin ve ceza hukuku
yönünden zamanaşımı süreleri sona ermeden sonuçlandırılmasında gerekli dikkat ve hassasiyet
gösterilmelidir.
(3) Soruşturma konularının zamanaşımına uğradığı veya uğramak üzere bulunduğu ve işin zamanaşımına
uğramadan tamamlanması imkânı bulunamayacağı anlaşıldığı takdirde, durum derhal Başkanlığa
bildirilmelidir.
(4) Birden fazla iddianın yer aldığı soruşturmalarda, iddialardan bir ya da birkaçının zamanaşımına
uğramasına az bir süre kaldığı tespit edilirse, Başkanlığın bilgisi dahilinde o iddiaların soruşturulmasına
öncelik verilir, iddianın sabit görülmesi ve cezai teklif getirilmesi durumunda bu konudaki rapor
ivedilikle düzenlenir.
(5) Zamanaşımına uğramasına kısa bir süre kalmış işlere ait raporların Başkanlığa sunuş yazısında işin
aciliyeti ve zamanaşımı süresinin dolacağı tarih belirtilir.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 31 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri
uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:
a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve
defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve
soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,
b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci
maddesine giren eylemlerde bulunmak,
c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,
ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
MADDE 32 – (1) Görevden uzaklaştırma işleme sırasında gerek 657 sayılı Kanun, gerekse Teftiş Kurulu
Tüzüğündeki ilgili hükümlere uyulur. Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın
her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde
ortaya konması gerekir.
(2) Başkanlığa sunulacak yazıda, görevden uzaklaştırma gerekçesine açıkça yer verilmesi; diğer kişi ve
mercilere yazılacak yazılarda, işleme dayanak olan ilgili mevzuat maddeleri yanında, “soruşturmanın
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sağlıklı bir şekilde yürütülmesi” veya “görev başında kalmasının sakıncalı bulunduğu” gerekçeleri
belirtilerek, bu hususların dışında ayrıntılı bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir.

Kamu zararı tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler
MADDE 33–(1) Yapılan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 71 inci maddesi ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan sebep ve hallerden kaynaklanan ve 01/01/2006 tarihinden sonra
oluşmuş kamu zararının varlığının tespit edilmesi halinde, bu zararlara ilişkin olarak Kamu Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu nedenle, müfettişler
yaptıkları işle ilgili raporun yanında, ayrıca, söz konusu hallerden kaynaklanan kamu zararıyla ilgili
olarak bu konudaki her türlü bilgi ve belgeyi içeren ek bir “İnceleme Raporu” hazırlar ve Başkanlığa
sunarlar.
(2) (Ek Fıkra:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) Bu şekilde düzenlenecek İnceleme Raporunun dayandığı
İnceleme/Soruşturma Raporuna atıfta bulunularak, bu raporun yapılan inceleme/soruşturma sonucunda
tespit olunan kamu zararının ödettirilmesine ilişkin olduğu belirtilir.
Sosyal ilişkiler
MADDE 34 – (1) Müfettişler, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu
işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan veya dolaylı olarak soruşturma/incelemeyle ilgili olan
kişilerin hizmet ve ikramlarını kabul edemez, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremezler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş İşlemleri
Teftişe çıkmadan önce yapılacak işlemler
MADDE 35 – (1) İl teşkilatının teftişi söz konusuysa, teftişe çıkılmadan önce, mümkünse gidilecek yerin
kültür ve turizm değerleri ve potansiyeli araştırılmalı, yörenin tarihi ve kültürel değerleri incelenmelidir.
Bu bağlamda daha önceki teftiş raporları da gözden geçirilmelidir.
Teftiş Programı
MADDE 36 – Merkez birimleri dışında, teftişi yapılacak birim sayısı tek dahi olsa bir teftiş programı
hazırlanır, teftiş edilecek birim sayısı birden fazla ise her birim için teftişe başlama ve bitiş tarihleri
yapılacak programda ayrı ayrı belirtilir.
Teftiş usulü
MADDE 37 – (1) Teftişe ani ve habersiz olarak başlanması esastır. Teftişler tarama veya sondaj usulü ile
yapılır. Sondaj usulü ile teftiş sürdürülürken, müfettiş yanlış ve eksikle karşılaşırsa, sondaj oranını artırır
ve gerektiğinde tarama usulü ile teftişi yapar.
(2) Teftiş kapsamı dışındaki işlemleri de incelemek gereği ortaya çıkarsa, müfettiş, durumu Başkanlığa
bildirir ve alacağı talimata göre hareket eder.
Teftiş defteri
MADDE 38 – (1) Teftiş sonunda, teftiş defterine, birimin teftiş dönemi, teftişin başlama ve sona erme
tarihleri, cevaplı raporun tarih ve sayısı ile kaç maddeden oluştuğu yazılır, teftişi yapan bütün müfettişler
tarafından imzalanarak grup başkanı tarafından mühürlenir.
(2) Teftiş defterine;
a) Cevaplı Rapor düzenlendiği takdirde; “ … Genel Müdürlüğünün / Müdürlüğünün / Ataşeliğinin
…/…/….. - …/…/….. tarihleri arasındaki işlemleri …/…/…..-…/…/….. tarihleri arasında tarafımızdan
teftiş edilmiş olup, … maddeden oluşan …/…/….. tarih ve … sayılı Cevaplı Rapor düzenlenmiştir.
…/…/…..”,
b) Cevaplı Rapor düzenlenmediği takdirde; “ … Genel Müdürlüğünün / Müdürlüğünün / Ataşeliğinin
…/…/….. - …/…/….. tarihleri arasındaki işlemleri …/…/…..-…/…/….. tarihleri arasında tarafımızdan
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teftiş edilmiş olup, cevaplı rapor düzenlenmesini gerektirir herhangi bir hususa rastlanmamıştır.
…/…/…..şeklinde şerh düşülür.

Sigortasız işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı
MADDE 39 – (1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesi son fıkrası hükmü uyarınca,
işyeri niteliğindeki yerlerde yapılan teftiş veya incelemelerde, anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan
Yönetmeliğin Ek: 1 ve Ek: 2 sayılı formları doldurulmalıdır.
Teftiş sırasında dikkat edilecek hususlar
MADDE 40 – (1) Teftişler, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
a) “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilatının Teftişinde Dikkate Alınacak Esaslar” ile görev emrinde
belirtilen esaslar uyarınca teftiş yapılır.
b) Teftişlerde, teftiş edilen iş ve işlemin gerçekleştiği tarihteki mevzuat hükümleri esas alınır. Rapor
yazımı sırasında mevzuat değişikliği ortaya çıkarsa bu da dikkate alınır.
c) Müfettiş teftiş edeceği yere vardığında ilk olarak kasa, kıymetli evrak ve gerek göreceği kurum
mallarını sayar ve kontrol eder. Teftiş sırasında eser, kitap ve demirbaşlar da sayılır ve kontrol edilir. Bu
işlemlerin sonunda düzenlenecek tutanaklar kayıtlar ile karşılaştırılır.
ç) Teftişlerde, daha önceki teftişlerde düzenlenen cevaplı rapor maddelerindeki hususların yerine getirilip
getirilmediği ve aynı hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığı kontrol edilir. Gerekirse yerine getirilmeyen
hususlar hakkında soruşturma yapılması istenir.
d) Teftişlerin esas ilkesinin, “teftiş edilen birimin, amacına en verimli şekilde, zamanında ve geçerli
hukuk düzenine uygun, rasyonel bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelmede izlenen yöntemler ile
yapılan işlem ve eylemlerin uygunluğunu, bunların verimlilik, etkinlik ve ekonomikliği ile hizmet
kalitesini meydana çıkarıp, aksayan hususlara düzeltme çareleri tavsiye etmek” olduğu göz önünde
bulundurularak, raporlarda bu hususlarla ilgili öneriler getirilmesine özen gösterilir.
e) Teftişte, cevaplı rapor düzenlemeyi gerektirecek herhangi bir husus yoksa inceleme raporu düzenlenir.
f) Teftişlerde teftiş edilen birimin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzeme ihtiyacı olup olmadığı tespit
edilerek raporda gerekli önerilere yer verilir.
g) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin teftişinde kültür, turizm ve tanıtma faaliyetleri de ele alınır, bu
konudaki eksiklikler üzerinde durulur.
h) Şube kütüphanelerinin (veya bağlı birimlerin) teftişi sonunda düzenlenen cevaplı raporlarda eleştiri
maddeleri ile ilgili olarak gerek görülmesi halinde üst amirlerin görüşleri de alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Ön İncelemeler
4483 sayılı Kanun kapsamına giren eylemler
MADDE 41 – (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında,
4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Görev sırasında işlenmiş olsa dahi, görev suçu tanımına
girmeyen suçların takibinde genel hükümler uygulanır.
İhbar, şikâyetler ve ön inceleme onayı istenmesi
MADDE 42 – (1) Müfettişler, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiili, ihbar, şikâyet veya görev
sırasında öğrendiklerinde, kaybolma ihtimali bulunan ve ivedilikle toplanması gereken delilleri toplar ve
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bir yazıyla durumu derhal Başkanlığa bildirerek ön inceleme izni isterler. Ön inceleme istemli yazıda,
haklarında ön inceleme istenenler ile fiilleri belirtilir.

Ön incelemenin kapsamı
MADDE 43 – (1) Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikâyet veya iddia konusu olaylar ile bunlara
bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular, ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.
(2) Ön inceleme onayında belirtilenlerin dışında Bakanlığımızın başka kamu görevlilerinin de iddia
konusu olaylara iştirak ettiklerinin anlaşılması halinde, bunlar da yeni bir inceleme onayı alınmaksızın ön
incelemeye dahil edilirler.
(3) Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir
suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil veya işlem tespit edildiğinde, durum yazılı olarak en hızlı
haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme izni alınmak üzere Başkanlığa bildirilir.
(4) Ön inceleme sırasında başka kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memur veya diğer kamu
görevlilerinin de 4483 sayılı Kanuna göre takibi gerektiren fiillerine rastlanması halinde durum, bir
yazıyla bu kişiler hakkında ön inceleme izni vermeye yetkili mercie gönderilmek üzere ilgili belgelerle
birlikte Başkanlığa bildirilir.
Müfettişlerin ön inceleme sırasında uyacakları süreler
MADDE 44 – (1) 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler, yetkili mercie soruşturma izni
konusundaki kararını vermesi için tanınan süreler olduğundan, müfettişler, ön inceleme raporunu, rapor
üzerindeki inceleme ve varsa eksiklerin giderilmesini teminen, Kanunda öngörülen sürenin dolmasından
en az beş işgünü önce Başkanlığa tevdi ederler.
(2) Ek süre talepleri ise, gerekçeleriyle birlikte, otuz günlük sürenin dolmasından en az yedi gün önce
Başkanlığa intikal ettirilir.
Yazılı açıklama istenmesi ve ifade alınması
MADDE 45 – (1) Yazılı açıklama ve ifadeler, ön inceleme izni onayından sonra alınır. Ancak, ön
inceleme izni onayından önce aynı kişinin aynı konuda ifadesine başvurulmuşsa ve müfettişçe yeni bir
ifade alınmasına gerek duyulmuyorsa, bu ifadelerle de yetinilebilir.
(2) Huzurda ifade alınması esas olmakla birlikte, süre yetersizliği veya ilgili kişiye ulaşmada zorluklar
bulunduğu takdirde, yazılı olarak açıklama istenebilir. Yazılı açıklama istenmesi halinde, ilgiliye,
açıklama yapmasına imkân verecek belgeler de eklenmek suretiyle makul bir süre verilerek açıklamasını
yapması resmi yazıyla istenir.
(3) İfadesine başvurulacak kişiye ön inceleme süresi içinde ulaşılması mümkün olmamışsa, yazılı
açıklama istem yazısının Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderildiğini belirten bir belge de ön
inceleme raporu ekleri arasına konur ve raporda bu konuya değinilir.
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanması
MADDE 46– (1) Ön incelemeyle görevlendirilen müfettişler, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan
konularda anılan Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre işlem
yapabilirler.
Ön İnceleme Raporunun düzenlenmesi
MADDE 47 – (1) Hakkında ön inceleme yapılan kişinin leh ve aleyhindeki tüm bilgi ve belgeler
toplanarak “soruşturma izni verilmesi” veya “soruşturma izni verilmemesi” görüşünü içeren bir Ön
İnceleme Raporu düzenlenir. Bu Rapor Başkanlığa sunulur. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi
önerilerinde gerekçe belirtilmesi zorunludur.
(2) Birden fazla müfettiş tarafından yapılan ön incelemelerde, müfettişler arasında farklı görüşler ortaya
çıkması durumunda bu durum rapor üzerine şerh düşülerek belirtilir ve farklı görüşler gerekçeleriyle
birlikte Raporda ayrı ayrı yazılır.
(3) Ön inceleme sırasında fiilin, zamanaşımı veya affa uğraması veya ilgilinin vefat etmesi halinde, ön
incelemeye devam edilmeyip, yazılacak Raporda gerekçesi belirtilmek ve/veya belgelendirmek suretiyle
“soruşturma izni verilmemesi” önerisinde bulunulur.
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(4) Ön inceleme izni verilen durumlarda, ön inceleme konusu fiilin, 4483 sayılı Kanun kapsamında
olmadığının anlaşılması halinde de ön inceleme raporu düzenlenir.
(5) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiilin, idari veya mali bir işlemi gerektirmesi halinde, bu
konudaki önerilere ön inceleme raporunda yer verilebilir. Ön inceleme konusu fiil veya işlem, aynı
zamanda disiplin soruşturması da gerektiriyorsa, ayrı bir yazıyla bu konuda soruşturma onayı istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
657 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Disiplin Soruşturmaları
Yasal dayanak ve disiplin soruşturmasına başlanması
MADDE 48 – (1) Memurlar hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.
(2) Disiplin soruşturmasına “soruşturma” onayı üzerine başlanır. Ancak, teftiş ve inceleme görevleri
sırasında karşılaşılan veya bu sırada gelen bir ihbar ve şikâyet konusunun disiplin hükümlerine girdiği
kanaati edinilen olaylarda, durum, gerekli belgelerin eklendiği bir yazıyla Başkanlığa bildirilir. Onayın
gelmesi beklenmeden gerekli bilgi ve belgeler toplanabilir ve ilgililerin ifadeleri alınabilir.
İfade alınması
MADDE 49– (1) Soruşturma sırasında ilgili memurun ve olayla ilgisi görülenlerin ayrı ayrı ifadesine
başvurulur ve alınan ifadeler örneği Ek 5’te yer alan “İfade Tutanağı”na bağlanır.
(2) İfade alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri geçerli değildir. Buna göre, ifade
sahipleri yeminsiz dinlenir; yeminli zabıt kâtibi bulundurma zorunluluğu yoktur; ifadelerde, şikâyetçi,
muhbir, tanık vb. sıfatlara yer verilmez; her tutanakta “İfade Sahibi” ibaresinin kullanılması yeterlidir.
(3) Bakanlığımızda, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, kurul başkanı ve bağımsız daire başkanı
unvanı taşıyanlar ile daha önce bu görevleri yapmış olanlardan, konunun özelliği dikkate alınarak,
huzurda ifade alınması yerine, yazılı açıklama istenebilir. Yazılı açıklama savunma yerine geçmez.
(4) 4483 ve 3628 sayılı Kanunların kapsamına giren bir fiilin, disiplin yönünden de soruşturulması
halinde, o işle ilgili ifade tutanaklarının onaylı fotokopileri soruşturma raporuna eklenebilir.
Savunma istenmesi
MADDE 50 - (1) 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine göre, memura, savunması alınmadan disiplin
cezası verilemez. Savunması alınacak kişiye savunma istem yazısı gönderilir. Savunmanın hangi tarihte
ilgiliye verildiği Tebligat Kanunu hükümlerine göre belgelendirilir. Savunma süresi 7 günden az olamaz.
Bu süreler ile savunma yapmaması durumunda memurun savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağı
savunma istem yazısında açıkça belirtilir.
(2) Onay “incelenmesi, gerekirse soruşturulması” şeklinde ise, müfettiş gerekli incelemeyi yaptıktan
sonra disiplin suçu kapsamına giren bir fiil tespit ederse, ilgilinin savunmasını ister. Aksi durumda,
soruşturma yapılmaz, dolayısıyla savunma istenmez.
(3)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Soruşturma yapılan memurun/memurların hakkında ‘uyarma’
cezasıyla tecziyesinin/tecziyelerinin gerektiği, fakat sicil ve geçmiş çalışmaları dikkate alındığında 657
sayılı Kanunun 125 inci maddesinin sondan beşinci fıkrası gereğince ceza indirimine gidilerek “cezai
mahiyette olmamak üzere yazılı olarak dikkatinin çekilmesinin/çekilmelerinin yerinde olacağı” şeklinde
öneri getirilirken de ilgili memurun/memurların savunmasının alınmış olması gerektiğine dikkat
edilmelidir.
(4) (Değişik:22/10/2008-3506 sayılı B.O.)Ayrıca, uyarma cezalarında, memurun sicil ve çalışmaları
dikkate alınarak bir alt ceza uygulamasında indirim “cezai mahiyette olmamak üzere yazılı olarak
dikkatinin çekilmesi” şeklinde uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Özel Kanunlara Göre Yapılacak Soruşturmalar
3628 Sayılı Kanuna göre yapılacak soruşturmalar
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MADDE 51 – (1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununda sayılan suçları işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler hakkında bu Kanun hükümleri
uygulanır.(2) Kanunun ismi zikredilerek alınan soruşturma onayları veya genel bir “inceleme/soruşturma”
onayı alınmış bir görev sırasında, 3628 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç tespit edilirse, soruşturma
3628 sayılı Kanuna göre yapılır.
3628 Sayılı Kanunda soruşturmacının yetki ve yükümlülükleri
MADDE 52 – (1) Soruşturmayı yapan müfettişin yetkisi, 3628 sayılı Kanunla sınırlıdır. Bu
soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki şekil şartları geçerli değildir.
(2) Bu Kanuna göre yapılan soruşturmalarda, soruşturma tamamlandıktan sonra düzenlenecek
“Soruşturma Raporu”nun aslı, ilgili Müfettiş tarafından, gereği için doğrudan yetkili Cumhuriyet
Başsavcılığına bir yazı ekinde tevdi edilir. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun bir örneği de eş
zamanlı olarak, Başkanlığa sunulur.
(3) Müfettiş, 3628 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca, soruşturmaya başladıktan sonra, suç
ihbarını doğrulayan emareler bulduğu takdirde, hakkında soruşturma yapılan kişiden, haksız edinilen
malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde ettiği takdirde hakkında soruşturma yapılan kişinin ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları ile gelini ve damadından da mal bildiriminde bulunmasını istemekle
yükümlüdür. Bu husus bir yazıyla ilgililere bildirilir. İlgililer, Kanunda belirtilen 7 günlük süre içinde mal
bildirimini vermek zorundadır.
Diğer kanunlara göre yapılacak soruşturmalar
MADDE 53 – (1) Soruşturma usulü özel hükümler taşıyan diğer kanunlara göre yapılacak
soruşturmalarda, usul işlemleri, bu kanunlarla müfettişe verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yürütülür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Raporlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Rapor Çeşitleri ve Bölümleri
Rapor Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
Cevaplı rapor yazımında dikkat edilecek hususlar
MADDE 54– (1) Ek 6’da yer alan örneğine uygun olarak hazırlanacak Cevaplı Raporda aşağıdaki
hususlara dikkat edilir.
a) Giriş bölümünde, görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi ile teftişin başlama ve
bitiş tarihleri belirtilir ve görev emri ve Bakan Onayı da rapora eklenir.
b) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya
fonksiyonları dikkate alınarak ayrı ayrı cevaplı raporlar da düzenlenebilir.
c) Çeşitli konuları içeren çok sayıda eleştiri söz konusu olduğunda, eleştirilen hususlar, konuları itibariyle
bölümlendirilerek (teftiş rehberindeki konu sıralamasına göre) rapor düzenlenebilir.
ç) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) Eleştiri konusu yapılan hususlar maddeler halinde rapor
kâğıdına yazılır, eleştiri maddelerinin bitiminde, raporun kaç sayfa, kaç madde ve ekten oluştuğu, ne
kadar sürede cevaplandırılması gerektiği, rapor cevaplandırıldıktan sonra bir nüshasının birimdeki
dosyasına konularak diğer nüshaların iade edilmesi gerektiği hususlarına yer verilir.
d)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) İlgililerden de, cevaplarını yine maddeler halinde yazmaları,
kâğıtların sol alt köşesinin resmi mühürle mühürlenip birim amirince paraflanması, son sayfaya, merkez
teşkilatında şube müdürü ve üstü personel ile ayniyat saymanının (taşınır kayıt ve kontrol
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yetkilisi/yetkilileri); taşra teşkilatında ise birim amiri, birim amirinin yardımcısı/yardımcıları, şube
müdürü, ayniyat saymanı (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi/yetkilileri) ile iş ve işlemlerle ilgili diğer
personelin isim ve unvanları açılarak imzalamaları istenir.
e) (Mülga:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)
f) Amir ve memurlardan, yöneltilen eleştiriler hakkında doğru ve kesin cevap alınabilmesi, dolayısıyla
raporda isabetli teklifler getirilebilmesi için, noksan ve hatalı görülen hususlardaki eleştirilerin maddeler
halinde, açık ve kesin bir şekilde kaleme alınması; işlemlerin dayanağını oluşturan yazıların tarih ve
sayılarının, işlemin hangi kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve kararların hangi maddelerine ilişkin
olduğunun açıkça belirtilmesi veya eleştirinin mantıklı bir gerekçeye dayandırılması gerekmektedir.
g) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş, rapordaki sorulara cevap
verilmesi için on günden az olmamak üzere süre verir. Bu süre bitiminde ilgili memur ve amirler
tarafından cevaplandırılan raporun iki nüshası müfettişe geri verilir.
ğ) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini
bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere
dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Başkanlığa yazı
yazılır.
h) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve
gerekçeli yazılmasına önem verilir.
ı) Müfettişler, verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir
son görüşlerini yazarlar, ayrıca, “Müfettişin son görüşü ve diğer hususlar” olarak adlandırılan bu
bölümünde; bina durumu, personel durumu, emniyet tedbirleri, hesap işleri, evrak dosyalama işleriyle
ilgili olarak görülen aksaklık ve eksiklikler ve bunlara ilişkin önerilere yer verirler.
i) Cevaplı raporlara, denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva
eden personel listesi, denetim sırasında tutulan tutanaklar ile gerekli diğer belgeler de eklenir.
j) Teftiş sonunda eksik ve hatalı işlem bulunmaması dolayısıyla eleştiri maddesi olmaması halinde,
cevaplı rapor düzenlenmez. Birimin genel durumunu içeren hususlar hakkında inceleme raporu hazırlanır.
Bu husus müfettiş tarafından denetim defterine yazılır.
k) Cevaplı raporlarda, teftiş edilenlerin ve amirlerin şahsiyetlerini ilgilendiren durumlara yer verilmez. Bu
durumlarla ilgili olarak personel denetleme raporu düzenlenir.
l) Soruşturma istenmesi halinde bu husus Cevaplı Raporda belirtilmeyip ayrı bir yazı ile Başkanlığa
bildirilir.

İnceleme raporu
MADDE 55– (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu içeren
hususların, Bakanlıkça incelettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve ihbar ve şikâyet üzerine
yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde, yapılacak işleme esas
görüşlerin bildirilmesi maksadıyla Ek 7’de yer alan örneğe uygun olarak inceleme raporu düzenlenir.
Araştırma raporu
MADDE 56– (1) Araştırma Raporu;
a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen
noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki
görüş ve önerilerin,
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b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla Ek 8’de yer alan örneğe uygun
olarak düzenlenir.
(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır.
(3) Teftiş Kurulu Tüzüğü veya 657 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına gönderilen müfettişler
hazırladıkları araştırma raporlarını Kuruldaki görevlerine başladıktan sonraki ilk üç ay içinde Başkanlığa
verirler.
(4) Başkanın istemesi halinde, araştırma raporlarında yer alan konularla ilgili olarak ayrıca bir sunum
hazırlanır ve raporla birlikte Başkanlığa sunulur.

İnceleme ve araştırma raporlarının bölümleri
MADDE 57– (1) İnceleme/Araştırma raporları aşağıdaki ana bölümler halinde düzenlenir.
a) GİRİŞ : Müfettişe intikal eden konuya ilişkin onay ve Başkanlığın görev emrinin tarih ve sayıları
belirtilir.
b) KONU : İnceleme ve araştırmanın konusu özet olarak yazılır.
c) İNCELEME/ARAŞTIRMA : Toplanan verilerin mahiyeti etraflıca belirtilir. Verilerin
değerlendirilmesine girilmeden, objektif tekliflere yer verilir.
ç) DEĞERLENDİRME : Toplanan verilerin değerlendirmesi bu bölümde yapılır.
d) SONUÇ : Varılan sonucun kısa özeti ve varsa görüş ve öneriler yazılır.
(2) İnceleme/Araştırma ve değerlendirme bölümleri birleştirilebilir.
Soruşturma raporu
MADDE 58– (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu
oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Ek 9’da yer alan örneğe uygun
olarak hazırlanacak soruşturma raporuna bağlanır.
(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun
hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu
belirtilir.
(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda
düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.
(4) 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen
soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, diğer bir
nüshası da eş zamanlı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.
Ön inceleme raporu
MADDE 59– (1) Müfettişler, 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp
görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar. Ön İnceleme Raporu Ek
10’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanır.
(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye
nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay
ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın
ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri
belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre
suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında
soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza
maddesine ilişkin görüş belirtilir.
Ön inceleme ve soruşturma raporlarının bölümleri
MADDE 60 – (1) Ön İnceleme ve Soruşturma raporlarında aşağıdaki ana bölümlere yer verilir.
a) GİRİŞ : Bu bölümde, Müfettişliğe intikal eden konuya ilişkin Bakan Onayı ile Teftiş Kurulu
Başkanlığının görev yazısının tarih ve sayıları, varsa ve gerekli görülürse ihbar veya şikâyet mektubunun
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veya yazısının tarih ve sayısı belirtilir. 3628 sayılı Kanuna göre yapılacak soruşturma sonunda
düzenlenecek soruşturma raporlarında “GİRİŞ” bölümünün sonuna “ … durumunun … Cumhuriyet
Başsavcılığına ihbarı ve evrakın tevdii amacıyla düzenlenmiştir.” şeklinde bir ifadeye yer verilir. Giriş
bölümünde ek numarasına yer verilmez.
b) KONU : Konu bölümünde, ön incelemenin/soruşturmanın konusu açık bir şekilde ve Raporun türü
belirtilir.
c) ÖN İNCELEME/SORUŞTURMA : Bu bölümde; belgeler üzerinde yapılan inceleme belirtilir,
başvurulan ifadeler özetlenir; varsa bilirkişi raporları, yapılan yazışmalarla elde edilen bilgiler ve kanıtlar
bir mantık silsilesi içinde ve ayrı alt bölümler halinde objektif olarak anlatılır. Bu bölümde, herhangi bir
değerlendirme ve yoruma yer verilmez.
ç) DEĞERLENDİRME :
1) Bu bölüm, hangi tür soruşturma yapılıyorsa, o soruşturma türüne ve konunun özelliğine göre, alt
bölümlere ayrılabilir.
2) Değerlendirme bölümünde; olayın cereyan tarzı, elde edilen kanıtlara dayanılarak objektif bir şekilde
ortaya konulmalı; mevzuata ve hizmetin gereğine aykırılıklar, personelin mali, idari, cezai sorumlulukları,
kamu zararının söz konusu olup olmadığı, vb. hususlar ve sorumluluk dereceleri anlatılmalıdır. Bu bölüm
yazılırken mümkün olduğu kadar uzun paragraf ve cümlelerden kaçınılmalıdır. Kısaca bu bölüm;
konunun açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği kısımdır.
3) Ön İnceleme Raporunda, fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesiyle ilgili olduğu, bu maddede
tanımlanan suçun maddi, manevi ve diğer unsurlarının mevcut olup olmadığı; soruşturma raporunda ise
eylem ve davranışın mevzuata ve hizmetin gereğine aykırılıkları, personelin mali, idari ve cezai
sorumlulukları, kamu zararının olup olmadığı gibi hususlar yeterli ölçüde tartışılarak, usulsüzlük veya
yolsuzluğun ya da kusurlu hareketin ihlal ettiği yasal düzenleme, herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak
bir açıklıkla ortaya konulmalı ve ilgililerin sorumlulukların dereceleri gerekçeleriyle birlikte
belirtilmelidir.
4) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalarda, olayın cereyan tarzı eklere dayalı ve mümkün
olduğu kadar kısa olarak yazılır, filin hangi kanun maddesiyle ilgili olduğu belirtilir, konuyla ilgili
müfettişlik değerlendirme ve kanaati açıklandıktan sonra 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince ilgili hakkında işlem yapılması gerektiği belirtilir.
Bu raporun Cumhuriyet Başsavcılığına hitaplı üst yazısında “Müfettişliğimizce yapılan soruşturma
sonucunda … Müdürlüğü memuru … hakkında düzenlenen … tarih, … sayılı Soruşturma Raporu, 3628
sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca gerekli işlem
yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur” ibaresi yer alır.
5) Değerlendirmenin, kişisel kanaate göre değil, kesinlikle hukuki kanıtlara dayanılarak yapılması
gerekir. Kesin kanıt mevcut olmayan durumlarda, fikir yürüterek veya karinelere dayanarak
değerlendirme yapılmamalı, suç ve ceza tayini yoluna gidilmemelidir. Suçun ve yolsuzluğun
belirlenmesinde sadece ifadelerle yetinilmemeli, ifadelerde ileri sürülen iddiaların başka kanıtlarla da
desteklenmesine çalışılmalı, leh ve aleyhteki kanıtlar ve diğer veriler etraflıca tartışılmalıdır.
6) Disiplin soruşturmasında bu bölümün sonunda, ceza önerilen personelin durumunu değerlendirme ve
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin sondan 3, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hususların mevcut olup
olmadığını ortaya koymak açısından, ilgililerin sicil dosyaları incelenerek, sicilden silinmemiş disiplin
cezası bulunup bulunmadığı (varsa rapora ek olarak konulması) ve soruşturma tarihinden geriye doğru
son üç yılın sicil raporlarının not ortalaması; disiplin affından yararlanıp yararlanmadıkları; kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmesi halinde ise, yükselebilecekleri kadronun son
kademesinde bulunup bulunmadıkları belirlenip, buna göre uygun görülen teklif getirilmelidir.
7) Daha önce disiplin cezası almış ve bu cezası henüz sicilden silinmemiş veya son üç yıllık sicil notu
ortalaması iyi veya çok iyi derecede olmayan personel için ceza indirimi teklif edilmemesi gerekir. Daha
önce disiplin cezası olmayan ve son üç yıla ait sicil not ortalamaları iyi veya çok iyi derecede olan
personel için bir alt ceza teklifi getirilmemesi durumunda, indirim teklif edilmemesinin nedeni açık ve net
bir şekilde belirtilmelidir. Bir derece ağır cezayı gerektiren durumlarda önceki cezalara ilişkin belgeler
rapora eklenmelidir.
e) SONUÇ :
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1) Bu bölümde, ön inceleme/soruşturma konusu olaya mümkün olduğu kadar kısaca değinilerek, buna
bağlı olarak sonuç ve teklifler ortaya konulmalı, getirilen teklifle ilgili fiilin tarihi mutlaka belirtilmeli,
sonuca etki eden kanıtlara yer verilmemelidir.
2) Kısa olan ve teklif getirilmeyen raporlarda uygun görülmesi halinde ön inceleme/soruşturma ve
değerlendirme bölümleri rapor bütünlüğünü bozmamak şartıyla birleştirilebilir. Ancak, her halükarda
sonuç bölümü ayrı olarak yazılır.
3) Raporda, değerlendirme ile sonuç bölümleri arasında tutarlılık bulunmalı, bu bölümde cezanın
tenziline ilişkin koşullar değerlendirilirken ilgilinin sicil notları açıkça yazılmamalı, sadece “iyi” ya da
“çok iyi” olduğu belirtilmelidir.
4) Bu bölümün kısa ve öz olmasına dikkat edilmeli, değerlendirme bölümünde tartışılan ayrıntılara yer
vermeksizin sadece tekliflerin belirtilmesiyle yetinilmelidir.

Personel denetleme raporu
MADDE 61 – (1) Müfettişlerce teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında düzenlenen
rapordur.
(2) Raporda amir ve memurların;
a) Dış görünüşü,
b) Zekâ ve kavrayış derecesi,
c) Sorumluluk duygusu,
ç) Görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs fikri,
d) Mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti,
e) İntizam ve dikkati,
f) Disipline riayeti,
g) Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı,
ğ) Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimliliği,
h) Yurt dışı görevlerde temsil yeteneği,
ı) Amirler için yöneticilik kabiliyeti hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan
kanaatleri belirtilir.
(3) Yetersiz ve delillendirilememiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.
Personel denetleme raporlarının düzenlenmesi
MADDE 62 – (1) Personel denetleme raporları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak düzenlenir.
a) Teftiş sırasında, denetlenen birimin amir ve memurları hakkında personel denetleme raporu
düzenlenmesine esas teşkil edecek yeterli kanaatin oluşturulmasını teminen, personelin mesleki ehliyet ve
şahsi hallerine dair gerekli gözlem ve inceleme yapılır.
b) Raporlar el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenir.
c) Bir grup tarafından teftişe tabi tutulan bir birimde, servisler itibariyle, grup içi görev bölüşümü
yapılmışsa, serviste görevli personel için raporu, sadece o servisin teftişini yapan müfettişlerce
düzenlenir. Birim grup olarak teftiş edilmişse, raporu, gruptaki bütün müfettişler birlikte imzalar.
Bağımsız teftiş yetkisi verilmemiş müfettiş yardımcılarının imzaları alınmaz.
ç) Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli ile Bakanlığımız birimlerinde geçici olarak
görevlendirilmiş başka kurum ve kuruluş personeli için rapor düzenlenmez.
d) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) 657 sayılı Kanun gereğince memur sayılmayan personel
hakkında personel denetleme raporu düzenlenmez.e) Teftiş sırasında izin, rapor, geçici görev, vb.
nedenlerle görev başında bulunmayan ve çalışmalarının değerlendirilmesi mümkün olmayan personel ile
teftiş sırasında görevi başında bulunmakla birlikte, hakkında rapor düzenlenmesine yetecek kadar kanaat
oluşturulamayan personel için rapor düzenlenmez. Teftiş sonunda, denetlenen birimde görevli
personelden hangileri için personel denetleme raporu düzenlendiği, rapor düzenlenmemişse nedenleri,
rapor sunuş yazısında belirtilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Rapor Kapağı
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Rapor Kapağı
MADDE 63 – (1) Ek 11’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak Rapor kapağının ilgili bölümüne,
raporu yazan müfettişlerin adı, soyadı ve unvanı, kıdem sırasına göre yazılır.(2) “Raporun Cinsi” kısmına
Tüzükte belirtilen rapor cinsi yazılır.(3) “Raporun Konusu” kısmında, yapılan çalışmanın konusu özet
olarak yazılır.(4) Kapağın “Öneri” kısmında, rapordaki teklifler özetlenir. Teftişler sonunda düzenlenen
raporlar dışında “Raporda belirtilmiştir.” ibaresi, ancak raporda yer alan tekliflerin özetlerinin kapağın bu
kısmına sığmayacak kadar uzun olması halinde kullanılabilir.(5) Bir müfettiş tarafından yazılan değişik
cinsteki raporların tümüne, müfettişlik yazı sayısından ayrı olarak, tek seri halinde her yıl 1’den
başlayarak rapor sayısı verilir. Rapor sayısının önüne müfettişin mühür numarası yazılır (17/4 gibi). Grup
çalışmalarında, rapor sayısı, her müfettiş tarafından verilecektir. Raporun Başkanlıkça iade edilmesi
halinde, yeniden sunulan raporun sayısı değiştirilmeyecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Çizelgesi ve Ekler
Ek Çizelgesi
MADDE 64 – (1) Ek 12’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak Ek Çizelgesi düzenlenirken
aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) Birden fazla eki bulunan raporlarda “Ek Çizelgesi” düzenlenir; ek çizelgesi rapor kâğıdına yazılır; ek
çizelgesinin birden fazla sayfaya taşması halinde, her sayfa numaralandırılır; ek çizelgesine, “…..
hususunda yapılan inceleme/araştırma/soruşturma/ön inceleme sonunda hazırlanan …/…/…. tarih ve …
sayılı … … raporuna ait ek çizelgesi” şeklinde başlık verilir.
b) Çizelge başlığının altına, “Sıra No”, “Tarih”, “Sayı”, “Parça Adedi” ve “Açıklama” sütunları açılır ve
her ekle ilgili bilgiler bu sütunlarda belirtilir. Son sütunun altı çizilecek; çizginin sol alt köşesine “Ekler…
(yazıyla) sıra numarasında … (yazıyla) parçadan ibarettir.” ibaresi yazılır. Rapor nüshası kadar temin
edilemeyen CD, kaset, fotoğraf gibi ekler için raporun ekleri arasına durumu belirtir bir not yazılır.
Ayrıca, hangi nüshalara hangi eklerin konulamadığı ek çizelgesinin altına düşülen notta belirtilir.
c) Ek çizelgesine müfettişin adı, soyadı yazılmaz, imza atılmaz; sadece, sayfaların sol alt köşesi, rapor
metni sayfalarında olduğu gibi mühürlenip, paraflanır.
Ekler
MADDE 65 – (1) Raporlara eklenecek belgelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Ek numarası verilirken birbirinden bağımsız belgeler ayrı ayrı numaralandırılır.
b) Raporlara eklenecek her asıl veya müfettiş dışında ilgililerce tasdik edilen ekin sağ üst köşesi, müfettiş
tarafından mühürlenip paraflanır. Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlara bu işlem en
kıdemli müfettiş tarafından yapılır. Her ek için sağ üst köşeye kırmızı kalemle ek numarası verilir.
c) Birden fazla sayfadan oluşan eklerde sayfalar birbirini izleyen tek bir metnin parçalarıysa bunlar ayrı
ayrı numaralandırılmaz, ek numarası ilk sayfaya yazılır, ancak her sayfa mühürlenip paraflanır. Kendi
içinde ayrı bir bütünlük bulunan ekin eklerine 1/1,1/2, 1/3 …veya 1/A, 1/B… şeklinde numara verilir.
Bunların sağ üst köşesi yukarıda belirtildiği gibi mühürlenip paraflanır. Bu şekilde numaralandırılmış
ekler “Ek Çizelgesi”nde ayrıca gösterilmeyebilir.
ç) Fotokopi halindeki eklerde sayfanın uygun bir yerine “aslı/sureti/fotokopisi gibidir” yazılarak tasdik
edilir. Bu tasdikte müfettişin adı, soyadı, unvanı, imzası ve mührü bulunur. Müfettiş tarafından bu şekilde
tasdik edilen sayfaların sağ üst köşeleri ayrıca mühürlenmez ve paraflanmaz. Bu ekler birden fazla
sayfadan oluşuyorsa sadece son sayfanın uygun yerine aslı/ sureti/fotokopisi gibidir” yazılarak müfettişin
ismi ve unvanı da belirtilerek imzalanır ve mühürlenir, önceki sayfaların ise sağ üst köşeleri yalnızca
mühürlenir ve paraflanır.
d) Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek rapor ve yazılar ile ön inceleme raporunun birinci
nüshasına, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan belgelerin asıllarının eklenmesine özen gösterilir.
e) Rapor konusu ile doğrudan bir ilgisi bulunmayan ve özellikle inceleme ve soruşturmalarda sonucu
etkilemeyecek nitelikteki belgeler, ek olarak rapora alınmaz. Ancak, açıklama veya savunma yazılarına
eklenmiş olarak gönderilen belgelere yer verilir.
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f) Başkanlığa sunulacak tüm rapor eklerinin tam olmasına dikkat edilir. Ancak, görev yazısı ekinde
müfettişe bir dosya verilmişse ve bu dosyadaki bazı belgeler kullanılmaksızın raporla birlikte iade
ediliyorsa, bunların çoğaltılıp her rapor nüshasına eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca
düzenlenen raporda idari, adli, mali, disiplin gibi herhangi bir öneri getirilmemiş ise raporun ikinci
nüshasına ek konmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durum raporun sunuş yazısında belirtilir.
g) Cevaplı raporda eleştirilen hususlara birimce verilen cevaplarda ek verilirse, bu ek numaraların varsa
müfettişin verdiği ek numaralarını takip etmesi sağlanmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Rapor yazımıyla ilgili ortak hususlar
MADDE 66 – (1) Rapor yazımında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Aynı olaydan dolayı, hem 657 sayılı Kanun hem de 4483 sayılı Kanun veya 3628 sayılı Kanun
uyarınca yapılan soruşturmaların sonuçları ayrı ayrı raporlara bağlanır.
b) Raporlarda, konuyla ilgisi olmayan hususlara ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli, eleştiri ve
düşünceler açık ve kesin delillere dayandırılmalıdır.
c) Raporun değerlendirme ve sonuç bölümlerinde, fiilin işlendiği tarihe mutlaka yer verilmelidir.
ç) Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken rapor ve ön inceleme raporlarının
gönderilecekleri yerler, raporun sonuç bölümünde belirtilir.
d) Rapor bilgisayarda yazılırsa, “Times New Roman” yazı tipinin kullanılması, boyutunun da 12 punto
olmasına özen gösterilmeli, mümkün olduğunca altı çizili veya koyulaştırma türü (başlıklar hariç) yazım
şekillerinden kaçınılmalıdır.
e) Raporlarda silinti, çizinti, kazıntı ve çıkıntı yapılmaz, zorunlu hallerde düzeltmeler, parafla onaylanır.
f) Rapor sayfasının sağ alt köşesine “Sayfa:” kelimesinden sonra gelmek üzere sayfa numarası konulur.
g) Rapor yazımı sırasında, raporun “Giriş”, “Konu” ve “Sonuç” bölümlerine, zorunlu olmadıkça ek
numarası yazılmaz.
ğ) Raporların her sayfasının sol alt köşesi, mümkünse yazıları kapatmayacak şekilde ve okunacak netlikte
mühürlenir. Grup çalışmalarında kıdemli müfettişin mührü kullanılır. Mühür basılırken “T.C.” ibaresinin
üste gelmesine özen gösterilir. Raporun son sayfasındaki mühür, ait olduğu müfettişin isim, imza ve
unvanının altına basılır. İmza, isim ve unvanın üzerine atılır.
h) Rapor kapağına, sayfalarına ve ek çizelgelerine basılan mühürlerin üzeri müfettişçe paraflanır; rapor
birden fazla müfettişin imzasını taşıyorsa, mühürlerin üzeri bunlardan en kıdemlisi tarafından paraflanır.
ı) Raporun son sayfasında, isim ve imzadan önce, satırbaşından başlamak üzere, raporun yazıldığı yer ve
tarih yazılır. Raporun son sayfasında isimler, en kıdemliden en kıdemsize doğru, soldan başlamak üzere
sırayla yazılır.
i) Düzenlenen rapor, işin gereğine uygun, tam ve hatasız olmalıdır.
j) İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Raporlarında, Tüzük uyarınca resen teftiş yetkisi verilmemiş
müfettiş yardımcılarının imzaları alınmaz.
Değerlendirme ve idari öneriler getirilmesi
MADDE 67 – (1) Raporlarda, müfettiş tarafından yapılan değerlendirmeler ve idari öneriler getirilirken
aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Raporlarda, getirilen önerilerin yasal dayanakları herhangi bir tereddüde yol açmayacak şekilde
belirtilir.
b) Rapor ve yazılarda, hakkında inceleme/soruşturma yapılan kişiyle ilgili olarak, müfettişi peşin
hükümlü gösterebilecek, tarafsızlığına gölge düşürecek mahiyette tanımlamalardan kaçınılır.
c) Rapor tanziminde, fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesiyle ilgili olduğu, bu maddede tanımlanan
suçun maddi, manevi ve diğer unsurlarının mevcut olup olmadığı; eylem ve davranışın 657 sayılı Kanun
veya diğer kanunlar kapsamına girmesi halinde, bu kanunların hangi maddelerine aykırı olduğu, yeterli
ölçüde tartışılarak usulsüzlük, yolsuzluk ve kusurlu hareketin ihlal ettiği yasal düzenlemenin herhangi bir
kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla ortaya konulması; değerlendirmenin kişisel kanaate göre değil
kesinlikle hukuki kanıtlara dayanılarak yapılması gerekmektedir.
44

d) Hakkında soruşturma yapılan personel için getirilecek “başka birime nakil” teklifinin gerekçelerinin
raporda açık ve net bir şekilde tartışılıp ortaya konmasına özen gösterilmeli, bu teklifin personelin tutum
ve davranışı ile izahı mümkün olmalı, görevli bulunduğu müessesede hizmetin gereğince yürütülmesi ve
diğer görevlilerin huzurlu bir ortam içinde çalışabilmeleri için o personelin başka bir birime naklinde
kesin zaruret olması halinde bu teklif yapılmalıdır.
e) 4483 ve 3628 sayılı Kanunların kapsamı dışında yapılan görevler sonunda düzenlenen raporlarda,
hizmetin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılması yönünde gerekli tekliflere de
yer verilmelidir.
f) Düzenlenen raporlarda, gerekli hallerde, 657 sayılı Kanunun “İsnat ve İftiralara Karşı Koruma”
başlığını taşıyan 25 inci maddesinin işletilmesi yolundaki önerilere de yer verilmelidir.
g) Kişilerin veya kurumların ihbar ve şikayetleri üzerine gerek Başkanlıkça gerekse Bakanlığın ilgili
birimlerince alınan Bakan Onayları ihbar veya şikayetin özeti niteliğinde olduğundan inceleme veya
soruşturma sırasında Bakan onayında belirtilen hususlarla yetinilmeyip ihbar veya şikayet dilekçesi ile
varsa bunların eklerinde belirtilen hususların da incelenmesi gerekirse soruşturulması gerektiği
hususlarına dikkat edilmelidir.

Rapor nüshası adedi
MADDE 68 – (1) Başkanlığa verilen raporların bir nüshasının Kurul arşivinde kalacağı dikkate alınarak,
raporun Kurul dışında gideceği merci sayısına göre kaç nüsha verileceği tespit edilir. 3628 sayılı Kanuna
göre yapılan soruşturmalar dışında, raporlar en az iki nüsha olarak Başkanlığa verilir.
(2) 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturma sonunda düzenlenen raporlar hariç, Bakanlık içi ve dışı
mercilere gönderilecek bütün raporlar Başkanlık aracılığıyla intikal ettirilir.
Raporların verilme süresi
MADDE 69 – (1) Verilen görevlerin güncelliğini ve önemini yitirmemesi ve sonuçlarının zamanında
uygulamaya konulabilmesi amacıyla, düzenlenecek raporların, makul sürede bitirilmesi için gereken çaba
gösterilmeli; adli, mali veya disiplin cezası içeren raporlarda önerilen tekliflerin zamanaşımına
uğramasını engellemek amacıyla zamanaşımı tarihinden en az iki ay önce rapor Başkanlığa teslim
edilmeli, sunuş yazısında da fiilin zamanaşımı tarihi açıkça belirtilmelidir.
Raporların Başkanlığa sunulması ve düzeltilmesi
MADDE 70 – (1) Düzenlenen raporlar, bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur. Raporların birden fazla
müfettiş tarafından hazırlanması halinde sunuş yazısı, sadece kıdemli müfettişin imzasını taşır.
(2) Düzenlenen raporla ilgili konuda ivedilik, zamanaşımı, vb. hususlar söz konusu olduğunda, bu
hususlar sunuş yazısında belirtilir.
(3) Başkanlıkça okunan raporlarda, yorum farklılığından kaynaklanmayan hukuki hatalar ile diğer maddi
eksiklikler müfettişe bildirilir. Müfettiş, Başkanlığın tespitleri doğrultusunda, raporda gerekli
düzeltmeleri yapar ve eksiklikleri giderir.
BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırma
MADDE 71– (1) Daha önce Mülga Kültür Bakanlığı ve Mülga Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlıklarınca çıkarılan talimatlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca
çıkarılan talimatlar ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 72– (1) Bu yönerge Bakanlık Makamının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 73–(1) Bu yönergenin hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.
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YÖNERGE EKLERİ
EK: 1

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

Sayı
Konu

: Müf. ../..
: …..

ANKARA
../../….

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi:

a)
b)
c)

…………………
…………………………
Arz ederim.

Ad-Soyad
Unvan

EK:

1)
2)
3)
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İŞ CET VE Lİ

../../….

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
EK: 2
……. ayına ait iş cetveli sunulmuştur.

Sayı : …

Ad-Soyad
Unvan
1. Bakanlıktan verilen emrin
sayısı ve günü
İş No

İŞİN KONUSU

2. İhbar veya şikayet üzerine
veya resen tutulan işleri
merkeze bildiren yazının
sayısı ve günü

1. İşe başlama tarihi
2. Biten işlerin bağlandığı fezleke veya
raporun sayısı ve günü
3. Başlanmayan ve bitirilmeyen işlerin
A. Başlanmama ve bitirilmeme
sebebi
B. İlerleme derecesi
C. Ne zaman bitirileceği

2008/1

2008/2

2008/3
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

EK : 3

HAKEDİŞ CETVELİ

AY

Ankara, ../../….

YIL

EKLER: 1 Adet …
Hakediş Cetveli ilişikte sunulmaktadır.

Ad-Soyad
Unvan

HAKEDİŞ DURUMU
HAKEDİŞLER

TUTARI

Net Gündelikler, Yol ve Konaklama Giderleri
PTT Giderleri
Damga Pulu
Net Hakediş Tutarı

GERİ VERİLEN PARA

Yatırıldığı Yer

Toplam

ALINAN PARA

Vezne Alındı Makbuzunun
Tarihi
Nosu
Tutarı

Alındığı Yer

Tarihi

Formun
Nosu

Tutarı

Alınan
Geri Verilen
Kalan

DENKLEŞTİRME
Alınan Para

Hakediş Tutarı

Geçen Aylar Toplamı
GENEL TOPLAM
Alacak Artığı
Borç Artığı
DENKLEŞTİRME
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İFADE TUTANAĞI

Adı ve Soyadı

:

Ana ve Baba adı

:

Doğum Yeri ve Tarihi

:

Mesleği/Görevi

:

İkametgah Adresi

:

EK: 5

Yukarıda açık kimliği yazılı …………………. ../../.... tarihinde saat …..’da ………………….deki
Müfettişlik odasında hazır bulundurularak, bilgisine başvurulacak konu kendisine açıklandıktan sonra
ifadesinde;
“……….Söyleyeceğim başka bir şey yoktur.” dedi ve ….. sayfadan ibaret iş bu tutanak birlikte
okunup doğruluğu onandıktan sonra ….. nüsha olarak beraberce imzalandı. ….., ../../….
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Ek: 6/1
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

Müfettişçe Tenkit Edilen İşlemler
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Ek: 6/2

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

İlgililerin Cevabı
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Ek: 6/3
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

Müfettişin Son Görüşü ve Diğer Hususlar

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ
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EK: 7

I. GİRİŞ

II. KONU

III. İNCELEME

IV. DEĞERLENDİRME

V. SONUÇ

sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
Arz ederim.
..İl, ../../….

Ad-Soyad
Unvan

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ
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EK: 8
I. GİRİŞ

II. KONU

III. ARAŞTIRMA

IV. DEĞERLENDİRME

V. SONUÇ

sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
Arz ederim.
..İl, ../../….

Ad-Soyad
Unvan

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
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MÜFETTİŞLİĞİ

EK: 9
I. GİRİŞ

II. KONU

III. SORUŞTURMA

IV. DEĞERLENDİRME

V. SONUÇ

sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
Arz ederim.
..İl, ../../….

Ad-Soyad
Unvan
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

EK: 10

I. GİRİŞ

II. KONU

III. ÖN İNCELEME

IV. DEĞERLENDİRME

V. SONUÇ

sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
Arz ederim.
..İl, ../../….

Ad-Soyad
Unvan
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

EK:11

Müfettiş :

Raporun Cinsi

Raporun Konusu

Öneri

:

:

:

Raporun
Tarih ve Sayısı
Sayfa ve Ek Adedi
Verildiği Yer

: ../../… – ../..
: .. – .. (… parça)
: Teftiş Kurulu Başkanlığı
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜFETTİŞLİĞİ

EK: 12

….. hususunda yapılan inceleme/araştırma/soruşturma/ön inceleme sonunda hazırlanan ../../2008
tarih, … sayılı ….… Raporuna ait
EK ÇİZELGESİ
SIRA

TARİH

SAYI

PARÇA

AÇIKLAMA

Ekler rakamla (yazıyla) sıra numarasında rakamla (yazıyla) parçadan ibarettir.
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II. BÖLÜM

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEFTİŞTE DİKKATE ALINACAK
ESASLAR
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A.ORTAK ESASLAR
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının Bakanlığımıza hitaplı 28/06/2010 tarih ve 743
sayılı yazısında; 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında tüm kamu kurum
ve kuruluşlarınca hazırlanarak ilan edilmesi gereken Hizmet Standartları Tablosu ile ilgili olarak
“…Teftiş Kurullarının inceleme ve denetimlerinde söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddelerinin
uygulanmasını takip etmeleri, Hizmet Standartları Tablosunu ilan etmediği tespit edilen birim ve/veya
kurum amirleri hakkında disiplin hükümleri dahil gerekli işlemlerin yapılması” hususuna yer
verildiğinden, Teftiş Kurulu Başkanlığının 08/07/2010 tarih ve 3258 sayılı yazısıyla yayınlanan 2010/2
No’lu Talimat ile, birimlerin genel teftişi sırasında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı konusuna da bakılması istenilmiştir. Bu
nedenle, ortak hususlar kapsamında, birimlerin mali, personel, evrak ve dosyalama işleri ile bina ve
güvenlik ve emniyet durumu bakılması esnasında anılan Yönetmelik’te yer alan hükümlerinin yerine
getirilip getirilmediğine de bakılacaktır.

1. MALİ İŞLEMLER VE TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ REHBERİ
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme yaşamın her alanına yansıdığı gibi
devletlerin yönetimlerine de yansımış, devletler, gelişmiş ve uygun teknolojileri çağdaş yönetim
teknikleriyle birleştirerek yönetim anlayışlarını çağın gereklerine uygun hale getirme çabası içine
girmişlerdir.
Bu doğrultuda ülkemiz 03/04/1999 tarihinde başlatılan ve yurt çapında bütün saymanlıkları sanal
bir ağ üzerinde merkeze ve birbirine bağlayan web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi olan say2000i
projesini ortaya koymuştur. Daha sonra say2000i altyapısı ve iletişim teknolojisinden yararlanılarak 2006
yılından itibaren ödenek gönderme belgeleri, tenkisler ve harcamaların web tabanlı gerçekleştirildiği ebütçe sistemi uygulanmaya başlanmıştır.(2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği
No:5, R.G. 28/03/2006-26122,)
Diğer taraftan 2007 yılında yürürlüğe giren taşınır mal yönetmeliğinin 11. maddesinin birinci
fıkrasında ki “taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar
ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.” hükmü gereği, yine say2000i altyapısı ve iletişim
teknolojisinden yararlanılarak taşınır mal otomasyon sistemi oluşturulmuş ve 2007 yılında uygulamaya
konulmuştur.
Web tabanlı gerçekleştirilen bütçe ve taşınır işlemleri neticesinde bilgisayardan çıkarılan evrakın
nüshası(ödeme emri belgesi, ödenek gönderme belgesi icmali, tenkis belgesi icmali, avans işlemleri ile
ilgili muhasebe işlem fişi ve taşınır işlem fişi) ilgili yönetmeliklerde belirtilen tutulması zorunlu diğer
belgelerle birlikte ilgili dosyasında saklanmaya başlanmıştır.
Bu çerçevede, kamu kurumlarının bütçe uygulamalarında Bütçe Giderleri ve ödeme Emirleri
defteri, taşınır işlemlerinde demirbaş ve ambar defterleri tutulmasına gerek kalmamıştır. Bu defterlerin
yerini mali işlemler ve taşınır mal işlemleri ile ilgili olarak yine, e-bütçe ve taşınır mal otomasyon
sistemleri aracılığıyla web ortamında hazırlanan ve istenilen dönem içerisinde yapılan ilgili bütün
işlemleri kapsayan raporlar almıştır.
Bu nedenle birimlerde yapılacak teftişlerde, mali işlemler ve taşınır mal işlemleri ile ilgili olarak
öncelikle bu raporlar istenilecek olup birimin teftişine aşağıda sıralanan hususlara göre devam edilecektir.
Ayrıca, mali işlemlerin teftişi sırasında, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce
yayınlanan kamu harcamalarındaki tasarruf tedbirleri hakkındaki genelgeler de dikkate alınacaktır.
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1.1. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
1.1.1.Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin ve saydamlığın sağlanması
amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekliliği ve bu süreçte Kanunun 7 nci maddesinde sayılan
ilkelerin gereğinin yapılması hususlarının gözetilip gözetilmediği;
1.1.2.Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında kanunun 20 nci maddesinde belirtilen esaslara uyulup
uyulmadığı (özellikle (d) “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz.
Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan
mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen
ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar,
ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.” Bendi hükmüne dikkat edilmesi gerekli);
1.1.3. -Kurum içi ödenek aktarılması durumunda, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yılı bütçe
kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması
yapılabileceği, bu şekilde yapılan aktarmaların yedi gün içinde Maliye Bakanlığına bildirileceği, personel
giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden,
diğer tertiplere aktarma yapılamayacağı hükümlerine uyulup uyulmadığı (Kanun Madde 21),
- Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri tarafından merkez dışı birimlere
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ödenek gönderilmesi işlemlerinde Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı ve usulünce ‘Ödenek Gönderme Belgesi’ düzenlenip
düzenlenmediği (Kanun Madde 22)
1.1.4. Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş
yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesi
(yüklenme) durumunda;
1.1.4.1. Kanun’un konuyla ilgili 26 ncı maddesinde sayılan bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için
yüklenmeye girişilemeyeceği, yüklenme süresinin malî yılla sınırlı olduğu, harcama yetkililerinin, tahsis
edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilecekleri, yüklenmeye girişilen tutara ait ödeneklerin saklı
tutulacağı, başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamayacağı kurallarının gözetilip
gözetilmediği,
1.1.4.2. Ertesi yıla geçen yüklenmelerde 27 nci maddesi, gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde 28 inci
maddesi hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,
1.1.5. Kurum bütçesinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik,
kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlarda, bu yardımların yapılması,
kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usullere dair
Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı (Kanun Madde 29),
1.1.6. Birimlerde, Kanunun 31 inci maddesi hükmü çerçevesinde ‘harcama yetkilisi’ nin usulünce
belirlenip belirlenmediği (Kanun Madde 31, harcama yetkilileri hakkında genel tebliğ seri no:1-2, söz
konusu tebliğler ekte sunulmuştur),
1.1.7. Bütçelerden harcama yapılabilmesi için harcama yetkilisince verilen harcama talimatlarında hizmet
gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile
gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin bulunup bulunmadığı, bu talimatların bütçe ilke ve
esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı
(Kanun Madde 32),
1.1.8. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için;
1.1.8.1. İş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya
gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylandığının ve gerçekleştirme
belgelerinin düzenlenmiş olduğunun teyidi ve gerçekleştirme görevlilerince düzenlenen ödeme emri
belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle giderin tamamlanması
sürecinin kontrolünün yapılıp yapılmadığı,
1.1.8.2. Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı (Kanun Madde 33);
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1.1.9. Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarların;
1.1.9.1. Bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınıp alınmadığı,
1.1.9.2. Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına
alınma sırasına göre ödenip ödenmediği (Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine
ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı
ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek
borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilmesi gerekli) (Kanun
Madde 34),
1.1.10. -Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili
kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya
zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle yapılacak ön ödemelerde Kanunun 35 inci
maddesi hükümlerine uyulup uyulmadığı,
-Mutemetlerin, ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ilgili kanunlarında
belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve
artan tutarı iade etmek suretiyle mahsup işlemlerini tamamlayıp tamamlamadıkları (Kanun Madde 35, Ön
Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
-Ön ödeme işlemleriyle ilgili olarak Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerinin gözetilip gözetilmediği;
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Yetkilisi
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Harcama
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Görevlileri
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MERKEZ

Stratejik plan
Performans programı
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Kesin hesap
Muhasebe
Ön mali kontrol
Faaliyet raporu
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Diğer Raporlar
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1.1.11. - Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu
hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamayacağı ve benzeri adlar altında tahsilat
yapılamayacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,
- Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların, hizmeti
yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve
şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilmesi, bu ödenekten amaç
dışında başka bir tertibe aktarma yapılamayacağı hususlarına riayet edilip edilmediği,
- Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarların, bağış ve yardımın amacı
gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilip edilmediği, ödeneklerden
kalan tutarların iptaline ilişkin olarak Kanunun 40 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilip
edilmediği,
-Bağış ve yardımların, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde
ilgilisine geri verilmesi durumunda bütçeye gider kaydedilip kaydedilmediği, şartlı bağış ve yardımın
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zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan
harcamaların sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilip ödettirilmediği (Kanun Madde 40),
1.1.12. Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
Kanunun 41 inci maddesi hükümleri çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlanıp hazırlanmadığı.
1.1.13. Taşınır-taşınmaz malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının
verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin
işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığı,
1.1.14. Taşınır malların yönetimi, kaydı ve kullanımına dair işlemlerin usulünce yapılması, bunlara
verilen zararların sorumlularına ödettirilmesi, Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis,
yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemlerinin mevzuatında öngörülen kurallar dâhilinde hizmetin
amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine uygun yapılması ve bu ilkeye aykırı eylem ve
işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi ve kullanılmasına yönelik yetki verilenlerin sorumlu
olması hususlarının gözetilip gözetilmediği (Kanun Madde 48)
1.1.15. Muhasebe işlemlerinde Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen muhasebe ve
raporlama standartlarının ve Maliye Bakanlığınca hazırlanması öngörülen, hesap planlarına ve işlemlerin
muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenlemelerin kurumda
uygulanıp uygulanmadığı (Kanun Madde 49, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği)
1.1.16. Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması gerektiği
kurallarının uygulanıp uygulanmadığı (Kanun Madde 50)
1.1.17. Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemine ilişkin olarak,
1.1.17.1. Kamu gelir ve giderlerinin tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilmesi,
1.1.17.2. Bütçe gelirlerinin tahsil edildiği, bütçe giderlerinin ise ödendiği yılda muhasebeleştirilmesi,
1.1.17.3. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların,
ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemlerinin mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde
yapılması (Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer
işlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir)
ilkelerine uygun hareket edilip edilmediği (Kanun Madde 51)
1.1.18. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerini kapsayan mali istatistiklerin
uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve
ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe
kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanmak suretiyle Maliye
Bakanlığına süresi içinde gönderilip gönderilmediği (Kanun Madde 52-53),
1.1.19. 5018 sayılı Kanunla ortaya konan yeni kavramlardan biri olan iç kontrol (**)sisteminin, 55 inci
maddede belirtilen tanımı ve 56 ncı maddede sayılan amaçlarına uygun olarak yapılandırılıp
yapılandırılmadığı, bu doğrultuda, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki
değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli
yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı
faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın
sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve
sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınması sürecine yeterli önemin
verilip verilmediği (Kanun Madde 55-57)
1.1.20. Malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
ve belgelendirilmesinden oluşan ön malî kontrol sürecinin, yönetim ve ön kontrol görevlilerince etkin bir
şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bu doğrultuda Maliye Bakanlığınca belirlenmesi öngörülen,
harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontrollerin, malî
hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlere dair usul ve esasların
(**)

Değişmeden önceki şekli : “harcama öncesi” ibaresi, “iç” şeklinde değiştirilmiştir.
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ve ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemlerin birim yönetimince kontrol sürecine ilişkin yapılacak
düzenlemelerde dikkate alınıp alınmadığı (Kanun Madde 58)
1.1.21.-Mali Hizmetler Birimi’nin, Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yerine getirebilecek
nitelikte oluşturulup oluşturulmadığı,
- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevinin aynı kişide birleşemeyeceği ve malî hizmetler
biriminde ön malî kontrol görevini yürütenlerin malî işlem sürecinde görev alamayacakları kurallarının
gözetilip gözetilmediği,
-Söz konusu birimin personel yapısının Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde oluşturulup oluşturulmadığı (Kanun Madde 60),
1.1.22. Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi
ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri, Muhasebe yetkilisi ise, bu
hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde
tutulmasından sorumlu olan görevliler olarak tanımlandığında,
1.1.22.1. Muhasebe yetkililerinin ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
yetkililerin imzası, ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, maddi hata
bulunup bulunmadığı, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
1.1.22.2. Muhasebe yetkililerinin, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge
arayamayacakları ve ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; yetkililerin imzası,
ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, maddi hata bulunup bulunmadığı,
hak sahibinin kimliğine ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamayacakları,
1.1.22.3. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgelerinin, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderileceği, hataların
düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işleminin gerçekleştirileceği,
1.1.22.4. Muhasebe yetkililerinin işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza edecekleri ve
denetime hazır bulunduracakları,
1.1.22.5. Muhasebe yetkililerin, Kanunun Ödenemeyen giderlere ilişkin 34 üncü maddesinin ikinci
fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin
kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumlu olduğu,
1.1.22.6. Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, muhasebe
yetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
düzenleme yapmaya ve sertifika sınavlarına girmeye hak kazanılması bakımından muhasebe yetkilisi
yardımcısı eşiti görevleri belirlemeye ilişkin düzenleme yapmaya yalnızca Maliye Bakanlığının yetkili
olduğu,
1.1.22.7. Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak
almaya, vermeye ve göndermeye muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yetkili olduğu ve bunların doğrudan
muhasebe yetkilisine karşı sorumlu oldukları(Kanun Madde 61),
hususlarının dikkate alınıp alınmadığı,
5018 Sayılı Yasa’nın Yaptırımlar ve Yetkili Merciler başlıklı yedinci kısmında;
1.1.23.Ödenek üstü harcama ile ilgili olarak; kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı
harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki
ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve
tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verileceği
(Kanun Madde 70),
1.1.24.Kamu zararı kavramı ile ilgili olarak (Kanun Md 71);
1.1.24.1.Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem
veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde
tanımlanan kamu zararının belirlenmesinde,
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-İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
-Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
-Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
-İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,
-İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
-Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
hususlarının esas alınacağı,
1.1.24.2. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu
zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte
ilgililerden tahsil edileceği,
1.1.24.3. Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış
inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu
kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek
düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu
fiillere ilişkin hükümlerinin uygulanacağının, ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam,
tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verileceği,
1.1.24.4. Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden
tahsiline ilişkin usûl ve esasların, ‘Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’ te düzenleneceği,
1.1.25. Yetkisiz tahsil ve ödeme ile ilgili olarak, kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir
gerçek veya tüzel kişinin, kamu adına tahsilât veya ödeme yapamayacağı, yetkisiz tahsilât veya ödeme
yapılması, kamu hizmeti karşılığında veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım
toplanması veya başka adlarla tahsilat veya ödeme yapılması hallerinde; söz konusu tutarların, yetkisiz
tahsilat veya ödeme yapılanlardan alınarak, ilgisine göre bütçeye gelir veya ilgililerine iade edilmek üzere
emanet hesaplarına kaydedileceği, ayrıca bunlar hakkında ilgili kanunları uyarınca adli ve idari yönden
gerekli işlemlerin yapılacağı (Kanun Madde72),
1.1.26. 5018 Sayılı Kanunda belirtilen para cezalarının, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından
verileceği, bu cezaların, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm
almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net
ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunacağı (Kanun Madde 73)
1.1.27. Kamu zararının meydana geldiği ve 5018 Sayılı Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini
gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen mali yılın başından başlamak üzere (zamanaşımını kesen ve
durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla) onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen
kamu zararları ile para cezalarının zamanaşımına uğrayacağı (Kanun Madde 74)
hükümleri çerçevesinde hareket edilip edilmediği (bu hükümlerin özellikle denetimle yükümlü olanlar
tarafından dikkate alınması gerekmektedir)
1.1.28. Mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgelerin, düzenli olarak muhafaza
edileceği ve Kamu idareleri ve görevlilerinin; mali yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin
hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine ait bilgi ve
belgeleri, denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak
önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorunda oldukları hususlarının göz önüne
alınıp alınmadığı (Kanun Madde 76)
Yürürlükten kaldırılan hükümler
1.1.29. 5018 Sayılı Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla;
-1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
-832 sayılı Sayıştay Kanununun 30, 32, 33, 36, 37 nci maddeleri ile diğer maddelerinin bu Kanuna aykırı
hükümleri,
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-Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun 98 – 106
ncı maddeleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 6245 sayılı
Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren
hükümleri,
-28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,
-26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi,
-Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
1.1.30. 5018 sayılı Kanun’un 31 inci maddesinde ortaya konan ‘Harcama Yetkisi’ ve ‘Harcama Yetkilisi’
kavramları ile harcama yetkilisinin belirlenmesi, harcama yetkisinin birleştirilmesi ve devri konularına,
Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili olarak çıkarılan 1 ve 2 nolu tebliğler ışığında açıklık getirilecek
olursa;
1.1.30.1. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi
5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin birinci fıkrasında bütçeyle ödenek
tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm
uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır.
Bilindiği üzere kamu idare bütçeleri, Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak
belirlenen analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmaktadır. Analitik bütçe sınıflandırması;
kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak
üzere dört gruptan oluşmaktadır.
Kurumsal sınıflandırmada dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama sistemi benimsenmiş olup, birinci
düzeyde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek yargı organları ile bakanlıklar ve
bütçe türleri, ikinci düzeyde birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler ile
bütçe türleri kapsamında yer alan kurumlar, üçüncü düzeyde ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı
birimler, dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politika uygulayıcı birimler yer almaktadır.
Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek
tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkililerini ifade
etmektedir.
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri

Teşkilat Yapısı

Üst
Yönetici

Başbakanlık,
Bakanlık

Müsteşar

(Milli Savunma
Bakanlığı hariç)

Bütçeyle Ödenek Tahsis Edilen Harcama
Birimi

Harcama Yetkilisi

Kurul Başkanlığı Genel Müdürlük
Başkanlık Müstakil Daire

Kurul Başkanı Genel Müdür

Başkanlığı Müşavirlik Özel Kalem
Müdürlüğü Savunma Sekreterliği Merkez
Kurul Başkanlığı Genel Müdürlük
Müstakil Daire Başkanlığı

Müsteşar
Müsteşarlık

Başkanlık Müşavirlik Özel Kalem
Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı
Kurul Başkanlığı Müstakil Daire
Başkanlığı Daire Başkanlığı

Genel Müdürlük

Genel
Müdür

Başkanlık Müdürlük Savunma Sekreterliği
Sivil Savunma Uzmanlığı Savunma
Uzmanlığı Müşavirlik

Başkan Daire Başkanı Müşavir
Özel Kalem Müdürü Savunma Sekreteri
Başkan
Kurul Başkanı Genel Müdür Daire Başkanı
Başkan Müşavir Özel Kalem Müdürü Savunma
Uzmanı

Kurul Başkanı Daire Başkanı
Daire Başkanı Başkan Müdür
Savunma Sekreteri Sivil Savunma Uzmanı
Savunma Uzmanı Müşavir Akademi Başkanı
Birim Amiri

Akademi Başkanlığı Birim

68

Kurul Başkanlığı Müstakil Daire
Başkanlığı Daire Başkanlığı
Başkan
Başkanlık

Kurul Başkanı Daire Başkanı
Daire Başkanı Savunma Uzmanı

Savunma Uzmanlığı Savunma Sekreterliği

Savunma Sekreteri Müşavir

Müşavirlik
Genel
Sekreterlik

Genel
Sekreter

Yüksek
Mahkemeler ve
Sayıştay

Başkan

Kurul

Başkan

Kurum

Başkan

Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürlüğü

Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü

Genel Sekreterlik Denetim ve İnceleme
Grupları

Genel Sekreter

Müstakil Daire Başkanlığı Müşavirlik
Savunma Uzmanlığı

Daire Başkanı Müşavir Savunma Uzmanı

Genel Sekreter

Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri
5018 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama
yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler.
Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama
yetkilisidir.
Merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri görev unvanları itibarıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Ödenek Gönderme Belgesiyle
Ödenek Gönderilen Birim

Harcama Yetkilisi

Bölge Müdürlükleri veya eşdeğer birimler

Bölge Müdürü veya eşdeğer yetkili

İl Müdürlükleri veya eşdeğer birimler

İl Müdürü veya eşdeğer yetkili

İlçe Müdürlükleri veya eşdeğer birimler

İlçe Müdürü veya eşdeğer yetkili

Malmüdürlüklerinde ve ilçe özel idarelerinde harcama yetkilisi kaymakamdır.
Çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı; ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, başkanlık, hastane,
dispanser, sağlık ocağı, sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevkif evleri gibi birimlere ödenek
gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi halinde bu birimlerin okul müdürü, başhekim, tabip, başkan,
müdür gibi unvanlara sahip en üst yöneticileri harcama yetkilisidir.
1.1.30.2 Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi
Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla,
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya
tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal güvenlik
kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve üst
yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.
Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme gerekçesine
ayrıntılı olarak yer verilir.
Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.
1.1.30.3.Harcama Yetkisinin Devri
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Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak
amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu
idarelerinin;
1.1.30.3.1. Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise
hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
1.1.30.3.2. Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer
yetkililer ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini
yardımcılarına,
1.1.30.3.3. Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini
yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
1.1.30.3.4. Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik
müdürü veya birim amirlerine,
kısmen veya tamamen devredebilirler.
Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım
işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde
devredilemez.
Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:
-Yetki devri yazılı olmak zorundadır.
-Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.
-Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler
birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe
yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.
Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
1.1.30.4. Diğer Hususlar
Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden
uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin
harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.
İdarelerin teşkilat yapısında yer almayan birimler ile yurtdışı teşkilatına tahsis edilen ödeneklerin
harcama yetkilileri üst yöneticiler tarafından belirlenir ve bunlar mali hizmetler birimi ile muhasebe
yetkilisine yazılı olarak bildirilir.
Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya
komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya
komisyona ait olur.
5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesi uyarınca harcama yetkilisi ve
muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini
yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.
1.1.31. 28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan harcama yetkilileri ile ilgili 2
nolu tebliğde ise, yukarıda ayrıntıları ile incelenen 1 nolu tebliğin yanı sıra aşağıdaki hükümler
belirtilmektedir;
1.1.31.1. Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, “İdarenin
ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki
devri yapılmış görevlileri” olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde
harcama yetkilisi, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi” olarak
tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller
dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı
zamanda ihale yetkilisi olacaktır.
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1.1.31.2. 2006 yılından önce ihale sürecine başlanılan ve 2006 yılı içinde tamamlanan ihalelere ilişkin
olarak, ihale sürecini başlatan ihale yetkilisi ile ihale sürecini tamamlayan ihale yetkilisinin farklı kişiler
olmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı bir yönü bulunmadığından, 2006 yılında ihale sürecini
tamamlayacak olan ihale yetkilisi, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve anılan Genel Tebliğ uyarınca
belirlenen harcama yetkilisi olacaktır.
1.1.31.3. 2006 yılından önce başlanmış ve devam eden ihalelerde komisyon üyesi olarak yer alan kişi
veya kişilerin 5018 sayılı Kanun ve anılan Genel Tebliğ uyarınca harcama yetkilisi olarak belirlenmesi
halinde, bu kişi veya kişilerin ihale komisyonu üyeliklerinden çıkarılarak yerlerine yedek üyelerden
görevlendirme yapılması gerekmektedir.
1.1.31.4. Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini,
üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine
devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar
geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından
kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale
öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından
hazırlanması mümkün bulunmaktadır.
Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki
ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün
bulunmaktadır.
1.1.31.5. İdarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek
yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama
işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin harcama yetkililiği
görevi kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü tarafından yürütülebilir.
İstanbul ilinde bulunan Maliye Bakanlığına bağlı kurum saymanlıklarının harcamalarında, harcama
yetkililiği görevi, gerekli görülen hallerde kurum saymanlığının bulunduğu ilçe kaymakamları tarafından
yürütülebilir.
Bu durumda düzenlenecek ödenek gönderme belgeleri ilgili kaymakamlığa, il müdürlüğüne veya bölge
müdürlüğüne gönderilir.
1.1.31.6. İdare bütçelerinde kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde taşra teşkilatı için toplu
olarak (61) ve (62) kodlarında tertiplenmiş ve herhangi bir harcama birimi ile ilişkilendirilmemiş
ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesine yetkili merkez teşkilatı harcama yetkilileri, idarelerin
üst yöneticileri tarafından belirlenecektir.
Diğer taraftan, idarelerin bütçelerinde belirli bir harcama birimine tahsis edilmemiş ve toplu olarak
bütçeleştirilmiş ödeneklerin harcama yetkilileri üst yönetici tarafından belirlenecektir.
Bu şekilde belirlenen harcama yetkilileri mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkililerine bildirilir.
1.1.31.7. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği
arasında yapılan protokol uyarınca, merkez teşkilatında idarelerle eczaneler arasında yapılacak
sözleşmeler, üst yöneticiden onay alınarak destek hizmetleri birimi yöneticisi veya yardımcısı tarafından
imzalanabilecektir.
- İlgili mevzuatı uyarınca, Bakan, üst yönetici, yetkili kurul, komisyon ve benzeri yetkili kişi veya
kurulların önceden izin veya onayına tabi tutulmuş olan ve sonucunda mali işlem yapılması gereken
hallerde, söz konusu izin veya onaylar harcama süreci başlamadan önce alınacaktır. Diğer taraftan, iç
kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, Bakan ve üst yöneticiler, bazı mali
işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler.
-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren
harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde
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kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin
mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet
birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler
destek hizmetleri birimi sayılacaktır.
Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililiği görevi
uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama
birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine
getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama
birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi
(Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bu hizmetlerin yerine getirildiği
müdürlük veya idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetlerini yürüten birimleri) tarafından da alınabilir.
Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya
destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir. Ödeme emri
belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu
görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya
bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından
belirlenecektir.
Destek hizmetleri birimleri tarafından diğer harcama birimleri adına harcamaların
gerçekleştirilmesi halinde, harcama talimatı/onay belgesi destek hizmetleri birimine gönderilerek mali
işlemlerin destek hizmetleri birimi tarafından yapılması sağlanacaktır. Harcama işlemleri, üst yöneticiden
alınan onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle
görevli gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin
harcama yetkilisine sunulacaktır.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 32 nci maddesinde, harcama talimatlarında gerçekleştirmeyle
görevli olanlara ilişkin bilgilere de yer verileceği belirtilmiştir. Gerçekleştirme işlemleri destek hizmetleri
birimi tarafından yapılan mali işlemlerde, harcama talimatlarında iş ve işlemlerin destek hizmetleri birimi
personeli tarafından yürütüleceğinin belirtilmesi yeterli bulunmaktadır. Ancak, ilgili mevzuatında bizzat
harcama yetkilisi tarafından belirlenmesi gereken hususlarda ilgili harcama yetkilisinin onayı alınacaktır.
İLGİLİ MEVZUAT
1 - 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki Cetveller (H, İ, K, T..)
2 - Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri ( İlgili Mali Yıl)
3 - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (08/06/2005 tarih, 25839 sayılı Resmi Gazete)
4 - Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (30/12/2006 tarih, 26392 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete)
5 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (31/12/2005 tarih, 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi
Gazete)
6 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ ( 2007/1) (08/03/2007 tarih, 26456 sayılı
Resmi Gazete)
7 - Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (21/01/2006 tarih, 26056 sayılı Resmi Gazete)
8 - Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği (31/12/2005 tarih, 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete)
9 - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri (www.muhasebat.gov.tr adresinden izlenebilir)
10 - Bütçe Uygulama Talimatları (www.bumko.gov.tr adresinden izlenebilir)
11 - Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,
Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik (13/08/1983 tarih, 18134
sayılı Resmi Gazete)
12 - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(19/10/2006 tarih, 26324
sayılı Resmi Gazete)
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13 - Teftiş Kurulu Başkanlığının 09/02/2007 tarih, 2007/1 sayılı Talimatı
14 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5628 sayılı Kanun (madde
4) (04/05/2007 tarih, 26512 sayılı Resmi Gazete)
15 – Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1, 31/12/2005 tarih ve 4. mükerrer 26040 sayılı
Resmi Gazete)
16 - Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No:2, 28/04/2008 tarih ve 26152 sayılı Resmi
Gazete)

1.2. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlan, 31/12/2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği* hükümleri uyarınca;
1.2.1. Ödeme belgesinin en az üç nüsha düzenlenip, ilk iki nüshasının, Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı
belgelerle birlikte muhasebe birimine verilip verilmediği, ödeme belgesinin birinci nüshasının ve eki
kanıtlayıcı belgelerin Sayıştay’a gönderilip, gönderilmediği, ikinci nüshasının ise muhasebe biriminde
saklanıp, saklanmadığı; (Yönetmelik-Madde:5)
1.2.2. Sayıştay’a gönderilecek asıl nüshaya bağlanan, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl
diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği
takdirde bir nüsha) düzenlenen taahhüt dosyasının, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir
defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerinde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan
belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgelerin bağlanıp, taahhüt dosyasının onaylı suretinin, bir defadan
fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanıp, saklanmadığı;
(Yönetmelik-Madde:6)
1.2.3. Harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin 10-64. maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine
bağlanıp bağlanmadığı,
kontrol edilmelidir.
İLGİLİ MEVZUAT
1- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ekleri (31/12/2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer
sayılı Resmi Gazete)
2- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ(Sayı: 2006-1) (28/09/2006 tarih ve
26303 sayılı Resmi Gazete)
3- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ(Sayı: 2007-1) (08/03/2007 tarih ve
26456 sayılı Resmi Gazete)

1.3.Taşınır Mal İşlemleri
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak Bakanlar
Kurulunca 28/12/2006 tarihinde kararlaştırılan, 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği* hükümleri uyarınca;
*

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerini yürürlükten kaldıran Yönetmeliğin 01/01/2006 tarihinde
yürürlüğe girdiği dikkate alınmalıdır.
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1.3.1. Yönetmeliğin 5. maddesinde Harcama Yetkililerinin; taşınırların etkili, verimli ve hukuka uygun
olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve
usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili
mercilere göndermekten sorumlu olduğuna ve taşınır kayıtlarının bu yönetmelik hükümlerine uygun
olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve
kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getireceğine yer verildiğinden gerekli düzenleme ve
görevlendirmelerin harcama yetkililerince yapılıp yapılmadığı;
1.3.2. Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirleri alınmamaları
veya özen gösterilmemeleri nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda
sebep oldukları kamu zararlarının, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca tahsil edilip edilmediği;(Yönetmelik-Madde:5/5),
1.3.3. Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararının, değer tespit komisyonu tarafından
tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri(Devlete Ve Kişilere Memurlarca
Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak
Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik*) uygulanmak suretiyle tahsil edilip edilmediği; (YönetmelikMadde:5/6),
1.3.4. Harcama Yetkililerinin; memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın taşınır kayıt ve
işlemlerini bu yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel
arasından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, görevlendirip görevlendirmediği; (YönetmelikMadde:6), Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarının, kayıt kontrol yetkililerince tutulup
tutulmadığı; bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenip düzenlenmediği; (Yönetmelik-Madde:6, 10,
11)
1.3.5. Merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez
teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi
halinde ilçe teşkilatlarında görev yapacak birer taşınır konsolide görevlisinin, bu teşkilatların en üst
yöneticileri tarafından belirlenip belirlenmediği; (Yönetmelik-Madde:7)
1.3.6. Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterlerin(Tüketim Malzemeleri Defteri,
Dayanıklı Taşınırlar Defteri, Müze Defteri, Kütüphane Defteri) tutulup tutulmadığı; (YönetmelikMadde:9)
1.3.7. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar
ortamında tutulması ve düzenlenmesi esasına uyulup uyulmadığı; (Yönetmelik-Madde:11), bütün
taşınırların edinilme şekline bakılmaksızın ve bunlara ilişkin işlemlerin(giriş-çıkış) kayıt altına alınıp
alınmadığı; (Yönetmelik-Madde:12), satın alınan taşınırlar için hesap kodları itibariyle üç nüsha Taşınır
İşlem Fişi düzenlenip düzenlenmediği; (Yönetmelik-Madde:15)
1.3.8. Bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlarla, devir alınan taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi
düzenlenip düzenlenmediği; (Yönetmelik-Madde:16, 19,24)
1.3.9. Sayım fazlası taşınırın, söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır
varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınarak kaydının
yapılıp yapılmadığı; (Yönetmelik-Madde:17)

*

Ayniyat Talimatnamesini yürürlükten kaldıran Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (g) bentleri, 13
üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 31 inci, 36 ncı , 37 nci maddeleri ve geçici
1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 34 üncü ve 35 inci maddelerinin 31/12/2007 tarihinde ve diğer maddelerinin
01/07/2007 tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınmalıdır.
*
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan kamu
idarelerinde görevli memurların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde
bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili
olarak kişilere verdikleri zararlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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1.3.10. Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırların Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek
suretiyle talep edilip edilmediği, talep edilen dayanıklı taşınırların 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi
düzenlenerek kullanıma verilip verilmediği; (Yönetmelik-Madde:23)
1.3.11. Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen
değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle
yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen
taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi
düzenlenerek kayıtlardan çıkarılıp çıkarılmadığı, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığının
araştırılarak sonuçlarının ayrı bir tutanakta belirtilip ve 5 inci madde hükmüne göre işlem yapılıp
yapılmadığı; (Yönetmelik-Madde:27)
1.3.12. Hurdaya ayırma işleminin Yönetmeliğin 28. maddesi hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,
1.3.13. Taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında ve yıl sonlarında
yapılan sayımının, harcama yetkilisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve
kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılıp
yapılmadığı; (Yönetmelik-Madde:32/1,2)
1.3.14. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve
bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrılıp
ayrılmadığı (Yönetmelik-Madde:33),
1.3.15. Harcama yetkilisinin, önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde giriş ve çıkışı yapılan
taşınırları, ertesi yıla devredilenleri, yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları
gösterir yönetim hesabını Sayıştay’a gönderip göndermediği (Yönetmelik-Madde:34),
1.3.16. Dayanıklı taşınırlara sicil numaraları verilip verilmediği, ait olduğu bölümlere listelerinin asılıp
asılmadığı (Yönetmelik-Madde:10/ç, 36),
1.3.17. Her malî yılbaşından önce, harcama birimleri ve bunlara bağlı ambarların açık adresleri ile bu
ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listelerin
Sayıştaya gönderilip gönderilmediği, yıl içinde yapılan değişikliklerin de, değişiklik tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde Sayıştaya bildirilip bildirilmediği (Yönetmelik-Madde:38/3),
1.3.18. Harcama yetkililerinin, Maliye Bakanlığının belirlediği tutar içinde olan taşınırları kayıtlardan
çıkarıp çıkarmadığı (Yönetmelik-Madde:39),
1.3.19. Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili
envanterlerinin, 30/06/2007 tarihi itibarıyla yapılıp yapılmadığı ve söz konusu taşınırların, kayıtlı
değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden
düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilip kaydedilmediği, düzenlenen Taşınır İşlem
Fişlerinin birer nüshasının muhasebe birimine gönderilip gönderilmediği (Yönetmelik-Geçici Madde:2),
1.4.Taşıt işlemleri
Birimlerin hizmetinde kullanılan resmi taşıtlara ilişkin iş ve işlemlerin 237 sayılı Taşıt
Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığı, anılan Kanun’a tabi olan kurumlarda
kadrolu şoför veya görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesi
amacıyla, bu husustaki iş ve işlemlerin, 01/06/2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığı
kontrol edilmelidir.
İLGİLİ MEVZUAT
1- Taşınır Mal Yönetmeliği ve ekleri (18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete)
2- Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği ve ekleri(Sayı:2007/1)(31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi
Gazete)
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3- Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik(13/08/1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi
Gazete)
4- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(19/10/2006 tarih ve 26324
sayılı Resmi Gazete)
5- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ(Seri No: 1, 31/12/2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı
Resmi Gazete)
6 -Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1, 08/09/2007 tarih, 26637 sayılı Resmi Gazete)
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1.4. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak (Karar Sayısı: 2006/11058)
yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca;
1.4.1. Yönetmeliğin, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacakları kapsadığı ve 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan kamu
idarelerinde görevli memurların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve her an hizmete
hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile
kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 13
üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hususu ile
kamu görevlilerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an
hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ilkesine uygun
hareket edilip edilmediği (Yönetmelik-Madde 2 ve 5),
1.4.2.Kamu zararının tespiti, tebliği ve takibi konusunda Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler
çerçevesinde işlem yapılıp yapılmadığı,
hususlarına bakılmalıdır.
İLGİLİ MEVZUAT
1- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,19 Ekim 2006 tarihli ve
26324 sayılı Resmî Gazete, Karar Sayısı : 2006/11058,
2- 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve Kişilere
Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları,
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

1.5. Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Karar Sayısı : 2005/9913
Ekli “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığı’nın 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2005 tarihinde
kararlaştırılmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca;
1.5.1.Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili
kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya
zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabileceğinden, sayılan
durumlar nedeniyle birimde bir mutemet görevlendirilip görevlendirilmediği (Yönetmelik madde 5 ve 9),
1.5.2.Yılları merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan yapım işleri, mal ve hizmet
alımları, yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderler ile benzeri giderler; ilgili
kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer giderleri; yetkili mercilerce ödeme
gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak ödenebileceğinden, avans
ödemelerine ilişkin olarak, mutemetlerin, ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri
(ilgili kanunlarında ayrıca belirtilenler hariç) bir ay içinde muhasebe yetkilisine vererek ve artan tutarı da
iade ederek hesabını kapatıp kapatmadığı, avansların verildikleri işte kullanılıp kullanılmadıkları, avansın
başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin diğer mutemede teslim edildiğine ilişkin
tutanak düzenlenip düzenlenmediği, devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izninin
muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, avans kaydının yeni mutemet adına yapılmasının sağlanıp
sağlanmadığı, mali yılı sonlarında bir aylık mahsup süresi beklenilmeden, mahsubunu yapılmayan
harcamalara ait belgelerin muhasebe yetkilisine verilip, artan tutarın da iade ederek avans hesabını
kapatılması gerektiğinden, bu hususa riayet edilip edilmediği (Yönetmelik Madde 6, 10, 11 ve13),
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1.5.2. Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya
muhasebe birimi nezdinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarınca yabancı ülkelerde
yapılacak satınalmalar için, mutemetler adına gerektiğinde yerel bankalardan birinde, yabancı ülkelerden
yapılacak satınalmalar için, dairesinin göstereceği lüzum üzerine, ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de
bankacılık faaliyetine izin verilen banka veya özel finans kuruluşları nezdinde akreditif karşılığı kredi
açtırılabileceğinden, kredi ödemelerine ilişkin olarak, mutemetlerin, ön ödemelerden harcadığı tutara
ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (ilgili kanunlarında ayrıca belirtilenler hariç) üç ay içinde muhasebe
yetkilisine vererek ve artan tutarı da iade ederek hesabını kapatıp kapatmadığı, kredilerin verildikleri işte
kullanılıp kullanılmadıkları, Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde, harcama
yetkilisinin yazılı izni ile birlikte yeni mutemedin imza örneği de muhasebe birimine verilerek, kredi
kaydının yeni mutemet adına yapılıp yapılmadığı, Banka nezdinde açılan kredilerin devrinde yeni
mutemedin imza örneğinin ayrıca bankaya da gönderilip gönderilmediği, mali yılı sonlarında üç aylık
mahsup süresi beklenilmeden, mahsubunu yapılmayan harcamalara ait belgelerin muhasebe yetkilisine
verilip, artan tutarın da iade ederek avans hesabını kapatılması gerektiğinden, bu hususa riayet edilip
edilmediği (Yönetmelik Madde 6, 10, 11 ve13),
1.5.3.Nezdinde mutemet adına kredi açılan banka veya muhasebe birimi, mutemedin vereceği kredi
ödeme talimatında gösterilen yere veya alacaklıya doğrudan ödeyeceğinden, mutemet tarafından,
nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben yazılan ve imzalanarak hak sahibine verilen
talimattın; kredi banka nezdinde açılmış ise hesap numarası, muhasebe birimi nezdinde açılmış ise
muhasebe biriminin adı, ödemenin yapılacağı kişinin adı (tüzel kişilerde unvanı), vergi kimlik numarası
ve varsa banka hesap numarası, ödenecek tutar, mutemedin adı, soyadı, unvanı, dairesi ve düzenlenme
tarihi bilgilerini içerip içermediği (Yönetmelik Madde 8),
1.5.4.Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere
teminat karşılığında bütçe dışı avans verilip verilmediği, bütçe dışı avans mahsuplarının Yönetmeliğin 12
nci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılıp yapılmadığı,
hususlarına bakılacaktır.
İLGİLİ MEVZUAT
1- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (21/01/2006 tarih, 26056 sayılı Resmi
Gazete)

1.6. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
1.6.1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı
maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanan bu yönetmeliğin amacı; genel
yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve
kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal
cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
1.6.2. Kayıtların belgeye dayanıp dayanmadığı, (Kanun-Madde:5)
1.6.3. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personelin; Yapılan kayıt ve işlemlerden
dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama
yetkilisi adına hazırlayacakları Ek 1’deki kayıt planına göre oluşturulan formları, mali yılı takip eden ay
sonuna kadar mali hizmetler birimine gönderip göndermedikleri(madde 6)
1.6.4. Taşınmazların kayıt şekli madde 7’de şöyle izah edilmiştir; Kamu idarelerinin;
1.6.4.1. Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan
Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar
Formu’nda,
1.6.4.2. Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan
Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 3’teki ‘Tapuda Kayıtlı Olmayan
Taşınmazlar Formu’nda,
1.6.4.3. Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 4’teki
‘Orta Malları Formu’nda,
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1.6.4.4. Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını
Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,
1.6.4.5. Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla
birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı
kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis
Formu’nda”,
yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutup tutmadıkları,
1.6.5. Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise
bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz numarasının verilip
verilmediği(Kanun-Madde:8)
1.6.6. Kamu idarelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile
aynı numarayı taşıyan ve aşağıdaki belgeleri içeren birer dosya düzenlenip düzenlenmediği,
1.6.6.1. Satın almada, satış sözleşmesi ve tapu senedi,
1.6.6.2. Trampada, trampa sözleşmesi ve tapu senedi,
1.6.6.3.Kamulaştırmada; taraflar anlaşmışlarsa taraflarca düzenlenen anlaşma tutanağı ile satış
sözleşmesi, anlaşamamışlarsa mahkeme kararı ve tapu senedi,
1.6.6.4. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesine göre
yapılan teferruğlarda, satış komisyonu kararı ve tapu senedi; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre
yapılan teferruğlarda, ihale kararı ve tapu senedi,
1.6.6.5. 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel
Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak
devletleştirmelerde, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca oluşturulacak komisyonun, aynı Kanunun 6 ncı
maddesi uyarınca düzenleyeceği tutanak ve tapu senedi,
1.6.6.6. Kanunlar ve uluslararası anlaşmalar gereğince kamu idarelerine intikal eden taşınmazlarda, tapu
senedi,
1.6.6.7. Mahkeme kararı ile mülkiyeti kamu idarelerine geçen taşınmazlarda, kesinleşen mahkeme kararı
ve tapu senedi,
1.6.6.8. Kadastro uygulaması sonucu kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, kesinleşen kadastro
tutanağı ve tapu senedi,
1.6.6.9. Kamu idarelerine bağışlanan taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen bağış formu ile
tapu senedi,
1.6.6.10. İdarî yoldan kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, tescilin yapıldığına ilişkin yazı ile
tapu senedi,
1.6.6.11. Yapım suretiyle edinilen taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili makam
tarafından onaylanan kesin kabul tutanağı,
1.6.6.12. Kiralanan taşınmazlarda, kira sözleşmesi,
1.6.6.13. İrtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda irtifak hakkı sözleşmesi (resmi
senet), kullanma izni verilen taşınmazlarda kullanma izni sözleşmesi, bağımsız ve sürekli nitelikli hak
tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda ise sözleşme (resmi senet) ve tapu senedi örneği,
1.6.6.14. Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imkân tanıyan diğer hükümler uyarınca kamu
idarelerine tahsis edilen taşınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararı,
1.6.6.15. Kanunun 45 inci maddesi kapsamında veya mevzuatta bedelsiz devre imkân tanıyan diğer
hükümlere göre bir idare tarafından bir diğer idareye bedelsiz olarak devredilen taşınmazlarda, devreden
idare tarafından gönderilen devir kararı,
1.6.6.16. Taşınmaza ilişkin yazışmalar.(Kanun-Madde:9)
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İLGİLİ MEVZUAT
1- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı Maliye
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

1.7. Harcırah Kanunu
18/02/1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6245 sayılı Harcırah Kanunu1
hükümleri uyarınca;
1.7.1. Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesinin esas alınıp
alınmadığı(kadro derecesi; 1 - 4 olanlar ve 5- 15 olanlar için ayrı ayrı);(Kanun-Madde:7)
1.7.2. Memur veya hizmetli olmadıkları halde 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi kurumlarca geçici bir
görev ile görevlendirilenlere en fazla verilecek yol masrafı ve gündeliğin 4 ncü dereceye kadar olan
memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündelik kadar olup olmadığı(Kanun-Madde:8)
1.7.3. Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur ve hizmetlilere, bu
sebeple görev yapamadıkları günlerin en çok yedi günü için gündelik verilip verilmediği, hastanede
yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye
verilmeyeceğinden bu hususa uyulup uyulmadığı; (Kanun-Madde:19)
1.7.4.-Yurtiçi gündeliklerin tahakkukunda her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu(H Cetveli) ile tespit
olunan miktarının esas alınıp alınmadığı;(Kanun-Madde:33/a),
-Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri,
Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu,
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu
tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer
görevlilere kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci
derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik verilip verilmediği;
(Kanun-Madde:33/c),
- Kanunun 33. maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç olmak üzere, Kanuna göre
gündelik ödenenlerden(birden fazla yeri kapsayacak görevlendirme olsa dahi) yurt içinde yatacak yer
temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının belge
bedelini aşmamak ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlı olmak kaydıyla ödeme yapılıp
yapılmadığı;(Kanun-Madde:33/d),
1.7.5. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle
(saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3
oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilip verilmediği;(Kanun-Madde:39),
1.7.6. Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren
yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla olmamak
kaydıyla ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenip ödenmediği, yurtdışında ise ilk
180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenip ödenmediği, geçici görevlendirmelerde
meydana gelecek ara vermelerin bu süreleri veya gündelik miktarını artırmayacağı hususuna uyulup
uyulmadığı;(Kanun-Madde:42)
1.7.7. Seyahat günlerine ait yevmiyelerin, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış
saatine kadar geçen her 24 saat için hesaplanıp hesaplanmadığı, bu süreden az devam eden seyahatlerin
bir gün, seyahat süresinin her 24 saati aşan kesrinin tam gün sayılıp sayılmadığı (Kanun-Madde:43),
1.7.8.Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi
katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi
gündeliğinin kırk katını aşamaz), her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi
gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, bu maddeye göre harcıraha müstehak memur
veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetlinin eşine 45.
maddenin (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısının ödenip ödenmediği (Kanun-Madde:45),
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1.7.9. Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören mutemet, veznedar, satınalma memuru,
posta veya evrak dağıtıcısı gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmeyip, bu gibilere,
Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer
kart verilip verilmediği (Kanun-Madde:48),
1.7.10. 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 4. maddesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4. maddede; “Yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci
maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin
uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmüne yer verildiğinden, bu hüküm gereğince, 5216 sayılı Kanunla
büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişikliklerin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, memuriyet
mahallinin tanımında dikkate alınmayıp, geçici 2. maddenin yürürlüğe girdiği 23/07/2004 tarihinden
önceki uygulamaya devam edilip edilmediği,
1.7.11. 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin 1 fıkrasıyla 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun4 15.
maddesinde yapılan değişiklik ile Damga Vergisinin makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya
basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenmesi hüküm altına alındığından ve pul yapıştırılması
şekliyle ödeme 5281 sayılı Kanunun 44. maddesiyle 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere
kaldırıldığından geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu bildirimlerine pul yapıştırılıp
yapıştırılmadığı;
1.7.12. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinde; her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergilerin (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
artırıldığından ve bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa kadar ki kesirlerinin dikkate
alınmadığından hareketle; Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen oranda(20066 ve 20075
yılları için binde 6) geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu bildirimleri tutarından damga vergisi
kesilip kesilmediği;
kontrol edilmelidir.
İLGİLİ MEVZUAT
1-

6245 sayılı Harcırah Kanunu (18/02/1954 tarih ve 8637 sayılı R.G.)

2-

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri no: 38) (07/01/2006 tarih ve 26046 sayılı R.G.)

3Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün seyahat kartlarına ilişkin 09/01/2007 tarih ve 629
sayılı genel yazısı
45335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun(27/04/2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.)
5-

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu (11/07/1964 tarih ve 11751 sayılı R.G.)

6-

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47) (20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı R.G.)

7-

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) (27/12/2005 tarih ve 26036 sayılı R.G.)

1.8. İhale Mevzuatı
Bakanlığımız birimlerinin hizmet ve mal alımı ile yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerinde esas
alacakları temel düzenlemeler 22/01/2002 tarih, 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’dur.
1.8.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı
kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları (her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet
alımları ile yapım işlerinin ihaleleri) ihalelerde uygulayacakları esas ve usulleri belirlemek olan 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde;
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1.8.1.1. -“İstisnalar” arasında yer alan, ihale konusunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma,
çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı
çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları kapsamında olup olmadığına (Kanun-Madde:3/i);
- Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı,
Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle (Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak
sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil
İşleri ve Kazı veya Araştırma Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik)
belirleneceğine (Kanun-Geçici Madde 4);
1.8.1.2. -İdarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlama konusundan sorumlu olduklarına (Kanun-Madde:5);
- Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım
işlerinin birarada ihale edilemeyeceği hususuna (Kanun-Madde:5);
- Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara
bölünemeyeceği ve ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağına (Kanun-Madde:5);
- İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye
çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınıp alınmadığına (ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen
ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz) (Kanun-Madde:5);
1.8.1.3. -İhale komisyonunun, ihale yetkilisi tarafından biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin
uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden
sorumlu bir personelin katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden yedek üyeler de dahil olmak üzere
oluşturulup/görevlendirilip oluşturulmadığı/görevlendirilmediği hususu (Kanun-Madde:6);
- Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin, ilân
veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilip verilmediği (Kanun-Madde:6);
- İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp toplanmadığı; komisyon kararlarının çoğunlukla alınması
gerektiği ve çekimser kalınamayacağı; karşı oy kullanan komisyon üyelerinin, gerekçesini komisyon
kararına yazmak ve imzalamak zorunda oldukları; ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen
tutanakların, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacağı
hususları (Kanun-Madde:6);
1.8.1.4. İhalesi yapılacak her iş için, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete
ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular
veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeleri içeren bir işlem dosyası düzenlenip düzenlenmediği (Kanun-Madde:7);
1.8.1.5.Kanun’un 13 ve 63’üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak
kullanılacak olan ve her yıl için, Kamu İhale Kurumu tarafında belirlenen, eşik değerlere uyulup
uyulmadığı (Kanun-Madde:8),
1.8.1.6. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat
araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirlenerek
dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilip gösterilmediği ve yaklaşık maliyet bilgisine ihale ve
ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer
kişilere açıklanmayacağı hususuna riayet edilip edilmediği (Kanun-Madde:9);
1.8.1.7. -İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin olarak Kanun’un “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu
maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerden istenmesine karar verilenlerin tam ve yeterli olup olmadıkları
(Kanun-Madde:10);
- Kanun’un “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde belirtilen ve
ihale dışı bırakılması gereken isteklilerin (iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından
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yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan istekliler; iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı
borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan istekliler; Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu, kesinleşmiş vergi borcu olan istekliler; ihale tarihinden önceki
beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen istekliler; ihale tarihinden
önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı
faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen istekliler; ihale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği
kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan istekliler; bu maddede belirtilen bilgi
ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen istekliler; 11 inci
maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan istekliler; 17 nci maddede
belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler) ihale dışı bırakılıp
bırakılmadıkları (Kanun-Madde:10);
- Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin Kamu İhale Kurum tarafından
taahhütname olarak sunulabileceği belirlenen belgelerin gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname
şeklinde sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden
belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hallerinde ihale dışı bırakılarak geçici
teminatlarının gelir kaydedilip kaydedilmediği (Kanun-Madde:10);
1.8.1.8. - Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların; ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine
karar verilenlerin; ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri, bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler
ile ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ve bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ve belirtilenlerin ortakları ile
şirketlerinin (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan
fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına ihaleye katılamayacakları;
- İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile ihale konusu işin yüklenicileri
ve bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ve bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına
sahip oldukları şirketlerin de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamayacakları;
- İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerin de bu idarelerin
ihalelerine katılamayacakları;
- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir
kaydedilip kaydedilmediğine; bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatının gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği
hususuna riayet edilip edilmediğine (Kanun-Madde:11);
1.8.1.9. -İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve
teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanıp hazırlanmadığına (ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından
onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir) (KanunMadde:12);
- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerini içeren ve ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için
fırsat eşitliği sağlayacak şekilde olup olmadığına (Kanun-Madde:12);
-Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesine ve belirli bir marka
veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesine (ancak, ulusal ve/veya uluslararası
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teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde
"veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir) (Kanun-Madde:12);
1.8.1.10. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle, yaklaşık
maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; açık ihale usulü
ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce; belli istekliler arasında ihale usulü ile
yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce; pazarlık usulü ile
yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmî Gazetede en az bir defa
yayımlanmak suretiyle yapılacağı hususuna (Kanun-Madde:13/a);
1.8.1.11.-Yaklaşık maliyeti Kanun’un 8 inci maddesinde belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelere
ilişkin olarak, Kamu İhale Kurumunca her yıl için belirlenen parasal limitler kapsamında, ihale ilanına
yönelik olarak tespit edilen hususlara riayet edilip edilmediği (Kanun-Madde:13/b);
-İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, Kanun’un 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a)/1 numaralı alt bendindeki ilan süresinin yedi gün, ilan ile ihale ve ön
yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi
halinde de, yine Kanun’un 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)/1 numaralı alt bendindeki ilan süresi
ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak
kırk günlük davet süresinin beş gün kısaltılabileceği yönündeki düzenlemelere uyulup uyulmadığı (Kanun
Madde 13),
-İdarelerin, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan
ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabileceği, uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan
yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresinin yirmidört güne kadar indirilebileceği, buna göre, ön
ilanda; idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi; ihalenin adı, niteliği, türü
ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı
tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı; çerçeve anlaşma yapılıp
yapılmayacağı, ihalenin yapılacağı yer, ihale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağına yer
verilmesinin zorunlu olduğu, ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden
faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması
gerektiği, ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden
biriyle gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu düzenlendiğinden bu hususlara riayet edilip edilmediği
(Kanun Madde 13),,
- Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında
yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki
süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen
adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunluluğuna
uyulup uyulmadığına (Kanun-Madde:13);
-İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilânın, aynı süreler içinde ilgili idare ile
hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılıp
yapılmadığı ve bu işlemlerin bir tutanakla belgelenip belgelenmediğine (Kanun-Madde:13);
- İdarelerce zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre uluslararası ilan yapmaları
halinde asgari ilan sürelerine oniki gün eklenip eklenmediğine (Kanun-Madde:13);
1.8.1.12. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum
yaptıklarına dair anlaşma istenip istenmediğine; ihalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması
halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin temin
edilip edilmediğine (İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel
kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine
getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir) (KanunMadde:14);
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1.8.1.13. İhalelerde, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek; isteklileri
tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek,
rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak; sahte belge veya sahte teminat
düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek; alternatif teklif verebilme halleri dışında,
ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermek; 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde
ihaleye katılmak şeklindeki yasak fiil veya davranışlarda bulunan işleyen istekliler hakkında Kanunun
Dördüncü Kısmında (Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu) belirtilen hükümlerin uygulanıp uygulanmadığı
(Kanun-Madde:17),
1.8.1.14. - İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin; açık ihale usulü (bütün
isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü), belli istekliler arasında ihale usulü (yapılacak ön yeterlik
değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü; işin özelliğinin
uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya
hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin yaptırılabildiği ihale usulüdür) ve pazarlık usulünün (açık
ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması; doğal
afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından
önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu
olması; savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması; ihalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime
konu olmayan nitelikte olması; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte
ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi;
idarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kurumunca tespit edilen parasal değere kadar olan mamul mal,
malzeme veya hizmet alımları hallerinde uygulanan ihale usulü) uygulanmasına yönelik Kanun’da
belirtilen kriterlere uyulup uyulmadığı(Kanun-Madde:18),
-Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare
tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması; savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması, idarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kurumunca tespit edilen parasal
değere kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları hallerinde yapılacak ihaleler ilan
yapılmasının zorunlu olmadığı, en az üç firmanın davet edilerek, yeterlilik belgelerini ve fiyat tekliflerini
birlikte vermelerinin isteneceği hususlarına riayet edilip edilmediği (Kanun-Madde:21);
-Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif
çıkmaması; ihalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan
nitelikte olması; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık
olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi hallerinde yapılacak
ihalelerde; ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler,
öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen
ilk tekliflerini sunacakları, idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler
üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşeceği, teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi
üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik
şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri isteneceği yönündeki
düzenlemelerin dikkate alınıp alınmadığı (Kanun-Madde:21),
-Pazarlık usulü kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden
ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı
(Kanun-Madde 21),
- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması; savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması; idarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kurumunca
tespit edilen parasal değere kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları hallerinde malın
sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme
yapılması ve kesin teminat alınmasının zorunlu olmadığı hususlarına (Kanun-Madde:21);
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1.8.1.15. -İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi; sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması; mevcut mal,
ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve
hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek
sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması durumları ile büyükşehir belediyesi
sınırları dahilinde bulunan idareler ile diğer idarelerin Kamu İhale Kurumunca tespit edilen parasal
sınırları aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve
iaşeye ilişkin alımlarının; idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanmasının;
özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya
acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi
uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf
malzemeleri alımlarının; milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili
davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu
avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımlarının; 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36
ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet
haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet
alımlarının; Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve
(c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımlarının;
seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin
halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy
pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde
ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımının doğrudan temin
usulü uyarınca gerçekleştirilmesi hallerinde ilan yapma ve teminat alma zorunluluğu bulunmadığı; ihale
komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın,
ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
ihtiyaçların temin edilebileceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde:22);
1.8.1.16. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası; ihalenin adı, niteliği, türü, miktarı; mal alımı
ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer; ihale konusu işe
başlama ve işi bitirme tarihi; uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin
neler olduğu; yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler; ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup
olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı; ihale dokümanının nerede
görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı ; ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı; tekliflerin
ihale saatine kadar nereye verileceği; teklif ve sözleşme türü; teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak
üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği; tekliflerin geçerlilik süresi ve ihaleye
konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği hususlarının ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu
olduğuna ayrıca, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda da yer verilemeyeceğine dikkat
edilip edilmediği (Kanun-Madde:24),
1.8.1.17. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası; ihalenin adı, niteliği, türü, miktarı; mal alımı
ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer; ihale konusu işin
başlama ve bitirme tarihi; ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu; ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler; ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli
istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı; ön yeterlik dokümanının nerede
görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı; ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih
ve saati. ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği hususlarının ön yeterlik ilanlarında yer alıp
almadığına ayrıca, ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda da yer verilemeyeceğine
riayet edilip edilmediği (Kanun-Madde:25);
1.8.1.18. -13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânların geçersiz olduğu, bu
durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacağı,
ancak, Kanun’un 13 üncü maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması
halleri hariç, yapılan ilânlarda Kanun’un 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar
bulunması durumunda, Kanun’un 13 üncü maddesine göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan
ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı
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hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebileceği yönündeki
düzenlemelere uygun işlem yapıp yapmadıkları (Kanun-Madde:26),
1.8.1.19. -İhale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin
projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunup
bulunmadığına ve ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve
gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilip verilmediği (Kanun-Madde:27);
- İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı; idarenin adı, adresi, telefon ve faks
numarası; ihale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği; isteklilere talimatlar;
isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri; ihale dokümanında açıklama isteme ve yapılma
yöntemleri; tekliflerin geçerlilik süresi; ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu
işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde
alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği;
ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı; tekliflerin
alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar;
ihale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda
belirtilen usul ve esaslar; ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı; teklif ve sözleşme türü; geçici ve kesin teminat oranları ile
teminatlara ait şartlar; ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu; bütün
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu; ihale konusu işin başlama
ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar; ödeme yeri ve
şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer
ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği; süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme
kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler; vergi, resim ve
harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği; yapım işlerinde iş ve işyerinin
sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar; denetim, muayene ve kabul işlemlerine
ilişkin şartlar; anlaşmazlıkların çözümü hususlarının idari şartnamelerde yer alıp almadığı (KanunMadde:27),
1.8.1.20. İhale ve ön yeterlik dokümanının ön yeterlik veya ihaleye katılanlara basım maliyetini
aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmiş bir bedel üzerinden satılıp
satılmadığı (Kanun-Madde: 28),
1.8.1.21. -İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olmakla beraber
değişiklik yapılması zorunlu olduğunda, değişikliği gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla
tespit edilerek önceki ilânların geçersiz sayılacağı ve yeniden aynı şekilde ilân edilip edilmediği (KanunMadde: 29),
- İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak
bildirilmesi halinde, ihale dokümanında ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname ile
değişiklikler yapılabileceği şeklindeki düzenlemenin dikkate alınıp alınmadığı (Kanun-Madde: 29),
1.8.1.22. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif
edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti,
düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması zorunluluğuna ve verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç,
herhangi bir sebeple geri alınamayacağız ve değiştirilemeyeceği hususlarına uyulup uyulmadığı (KanunMadde: 30),
1.8.1.23. -İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek
tutarda Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen değerlerin geçici teminat olarak alınması hususuna
uyulup uyulmadığı (ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici
teminat alınması zorunlu değildir) (Kanun-Madde: 33),
- Teminat mektupları dışındaki teminatların (teminat olarak kabul edilecek değerlerin) ihale
komisyonlarınca teslim alınamayacağı, bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılmasının
zorunlu olduğu hususuna uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde: 34),
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1.8.1.24. -İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığının kontrol edilerek, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği; istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı, bu
işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, bu aşamada hiçbir teklifin
reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve
tamamlanamayacağı, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun
kapatılacağı hususlarına uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde: 36);
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması
kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik
bilgilerin tamamlanması yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler
değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, bu ilk değerlendirme ve
işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin
tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme
kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun
olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği,
uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan
tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı yönündeki düzenlemelere riayet edilip edilmediği (KanunMadde: 37),
1.8.1.25. İhale komisyonu tarafından diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre
teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilerek, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden imalat
sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması; seçilen teknik çözümler ve teklif
sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar
ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yazılı
açıklama talebedileceğine, yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ihale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin
tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu ihale Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alacağı,
Kurum’un bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar
belirlemeye yetkili olduğu hususlarına uyulup uyulmadığına (Kanun-Madde: 38),
1.8.1.26. -Kanun’un 37 ve 38 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılıp bırakılmadığına (Kanun-Madde: 40),
-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve
bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecek ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları tespit
edileceği yönündeki düzenlemelere riayet edilip edilmediği (Kanun-Madde: 40),
- İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmasından önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları, iki isteklinin de
yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edileceği şeklindeki düzenlemenin dikkate alınıp alınmadığı
(Kanun-Madde: 40),
1.8.1.27. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli
üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınması, yapım işlerinde, Kanun’un 38 inci
maddesine göre gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan
sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminatın sınır
değerin yüzde altısı oranında alınması gerektiği hususuna riayet edilip edilmediği (Kanun-Madde: 43),
1.8.1.28. İhale üzerinde kalan isteklinin Kanun’un 42 ve 43 üncü maddelerine göre kesin teminatı vererek
sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği ve
bu durumda idarenin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun
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görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme
imzalayabileceği, ancak, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme
imzalanabilmesi için, Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün
içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen
şekilde tebligat yapılacağı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi
imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal
edileceği hükümlerine uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde: 44),
1.8.1.29. İdarenin, Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda
kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlü olduğu; bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde,
isteklinin sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter
ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebileceği; bu takdirde geçici teminatın geri
verileceği ve isteklinin teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanacağı, bu
zararın, sebep olanlara tazmin ettirileceği ve ayrıca haklarında Kanun’un 60’ıncı madde hükümlerinin
uygulanacağı şeklindeki düzenlemelere dikkat edilip edilmediği (Kanun-Madde: 45),
1.8.1.30. Yapılan bütün ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı, sözleşmelerin idarece hazırlanacağı ve
ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanacağı ve ihale dokümanında belirtilen şartlara aykırı
sözleşme düzenlenemeyeceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde: 46),
1.8.1.31. Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar
uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması,
denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet
sunucularından alınabileceği ve danışmanlık hizmetleri, Kanun’da yer alan hükümlere uygun olarak
sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edileceği, ancak, yaklaşık maliyeti Kanun’un 13 üncü
maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde, hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının
altında kalan danışmanlık hizmetlerinin, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebileceğine dikkat edilip
edilmediği (Kanun-Madde: 48),
1.8.1.32. –İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara
uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli
olabileceklerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen
şikayet başvurusunda bulunabilecekleri; şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce
tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu, şikayet başvurularının idareye, itirazen şikayet
başvuruların da Kamu İhale Kurumu’na hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;
başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, ihaleyi yapan
idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı
veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delilleri, itirazen şikayet
başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi
hususlarına yer verilmesi gerektiği, şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna
dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesinin zorunlu
olduğu, aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması
durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgelerin aranmayacağı (Kanun-Madde: 54),
-Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek
dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı, belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi
dolmamış olan başvurulardaki eksikliklerin, idare veya Kamu İhale Kurumuna bildirim yapma
zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından
giderilebileceği (Kanun-Madde: 54),
-Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; ihale sürecinin
devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi
halinde ihalenin iptaline, idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin
kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, başvurunun süre,
usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya
şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu
hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar
verileceği (Kanun-Madde: 54),
-Şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu
işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden
itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün
içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı; ilanda yer alan hususlara
yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan
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diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı
(Kanun-Madde: 55),
-İlanın, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin yukarıda belirtilen süreleri aşmamak
üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği; bu yöndeki
başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması gerektiği; şikayet
üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi
veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına
karar verilmesi halinde, gerekli düzeltmenin yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru
veya ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere erteleneceği; ancak belirlenen maddi veya teknik
hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edileceği
(Kanun-Madde: 55),
-İdarenin, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar
alacağı; alınan kararın, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini
izleyen üç gün içinde bildirileceği; ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında
istekli olabileceklere bildirim yapılmayacağı; Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda
başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması
durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan
kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda
bulunulabileceği; İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son
bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten
itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama
yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kamu İhale Kurumu tarafından
nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı hususlarına (Kanun-Madde: 55)
hususlarına riayet edilip edilmediği,
1.8.1.33. Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler
hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine
ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı
aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğine ihale
sırasında veya sonrasında söz konusu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, idarelerce o
ihaleye iştirak ettirilmeyeceklerine ve yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare
tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri ve ihaleyi yapan idarelerin, ihalelere
katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu
durumu ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları yönündeki düzenlemeye
uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde: 58),
1.8.1.34. -Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, Kanun’un
17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya
davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza
Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulacağı ve yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve
kuruluşların ihalelerine katılamayacakları, Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları
nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına
sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketlerinin, mahkeme kararı ile
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacakları şeklindeki düzenlemelerin dikkate alınıp
alınmadığı (Kanun-Madde: 59),
1.8.1.35. -İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme
yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; Kanunun 17 nci maddesinde
belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla
yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı
ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine
tazmin ettirileceği; Kamu İhale Kanununa aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare
görevlilerinin, anılan Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, Kanun’un 5 inci
maddesinde belirtilen ilkelere ve 62 nci maddesinde belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına
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izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı yönündeki
düzenlemelere uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde: 60),
1.8.1.36. Kamu İhale Kanununun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanların; ihale
süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin
olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemeyecekleri, kendilerinin
veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları, aksine hareket edenlerin hakkında ilgisine göre
Kanun’un 58 ve 60 ıncı maddelerinde belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı şeklindeki düzenlemelerin
yapılan uygulamalarda dikkate alınıp alınmadığı (Kanun-Madde: 61),
1.8.1.37. -Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla,
birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle
ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunluluğuna; ilk
yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin % 10'undan az olamayacağı ve başlangıçta daha sonraki
yıllar için programlanmış olan ödeneğin dilimlerinin sonraki yıllarda azaltılamayacağına (Kanun-Madde:
62/a),
- Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin
zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle
yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılmasının esas olduğuna ancak,
ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona
ermeden ihaleye çıkılabileceğine (Kanun-Madde: 62/b),
- Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri
tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı; ihale konusu yapım işinin
özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte
belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabileceğine; uygulama projesi
bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılmasının zorunlu
olduğuna ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım
işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda
arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması
nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin
proje üzerinden ihaleye çıkılabileceğine; bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için anahtar
teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımları için ise her bir kalem iş için birim fiyat
teklif almak suretiyle ihale yapılabileceğine; arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin
tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri,
şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı
projelerinde aranmayacağına (Kanun-Madde: 62/c),
- İdareler tarafından isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit
edilen yaklaşık maliyetin isteklilere duyurulmayacağına (Kanun-Madde: 62/d),
-İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamayacağına; ilân sürelerinin hesaplanmasında ilânın
yayımlandığı günün dikkate alınacağına, ihale günü veya son başvuru gününün dikkate alınmayacağına
(Kanun-Madde: 62/f),
- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması durumunda ihale, tekrar ilâna gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılacağına ve bu saate kadar verilen
tekliflerin kabul edileceğine; ihale saatinin çalışma saati dikkate alınarak tespit edileceğine, ilândan sonra
çalışma saati değişse de ihalenin ilân edilen saatte yapılacağına (Kanun-Madde: 62/g),
- İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi
ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen
her yıl, Kamu İhale Kurumunca tespit edilen rakam hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki
benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için
uygulanmayacağı, bu kapsamda elde edilen deneyimin mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51
hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler
tarafından da kullanılabileceğine (Kanun-Madde: 62/h),
dikkat/kontrol edillip edilmediği,
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1.8.1.38. Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlerin bir önceki yılın Toptan Eşya
Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncelleneceği ve her yıl 1 Şubat tarihinden
geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edileceği dikkate alınarak bu yöndeki
takibatların yapılıp yapılmadığı (Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü
hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir)
(Kanun-Madde: 67)
hususlarına bakılmalıdır.
1.8.2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması
ile ilgili esas ve usulleri belirlemek olan Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde;
1.8.2.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale
dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği, Kanunda belirtilen haller dışında
sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağına ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği; sözleşme
hükümlerinin uygulanmasında kamu sözleşmelerinin taraflarının eşit hak ve yükümlülüklere sahip
oldukları, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği
ilkelerine uyulup uyulmadığı (Kanun-Madde:4),
1.8.2.2. İdarelerce yapılacak sözleşmelerin Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenleneceği, mal ve
hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kamu İhale Kurumu’nun uygun görüşü
alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabileceği
(Kanun-Madde:5),
1.8.2.3. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; yapım işlerinde; uygulama projeleri ve
bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel
üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme; mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve
miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme; yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat
tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece
hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, yapım
işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için
birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda
karma sözleşme, çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit
sözleşme düzenlenip düzenlenmediği (Kanun-Madde:6),
1.8.2.4. -Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenecek sözleşmelerde; işin adı,
niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı; idarenin adı ve adresi; yüklenicinin adı veya ticaret unvanı,
tebligata esas adresi; varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları; sözleşmenin bedeli, türü ve
süresi; ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı; sözleşme
konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği; ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç
giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı; vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili
diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği; montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça
gibi destek hizmetlerine ait şartlar; kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar; garanti
istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve
şartları; gecikme halinde alınacak cezalar; mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme
kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler; denetim, muayene
ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar; yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve
sorumluluğuna ilişkin şartlar; sözleşmede değişiklik yapılma şartları; sözleşmenin feshine ilişkin şartlar;
yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları; ihale
dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu; anlaşmazlıkların çözümü hususlarının
belirtilmesinin zorunlu olduğu (Kanun-Madde:7);
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-Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
değişiklik yapılamayacağı (Kanun-Madde:8);
1.8.2.5. Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet
makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında
belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek
deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere
karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale
dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorunda olduğu
(Kanun-Madde:9),
1.8.2.6. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerin; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık,
kısmî veya genel seferberlik ilânı ve gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller
olduğu ve idare tarafından kabul edilebilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemesi
gerektiği, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu Egeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiş bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesinin zorunlu olduğu (KanunMadde: 10),
1.8.2.7. Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce
kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılacağı; mal veya yapılan iş
yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemlerinin yapılamayacağı (ancak
sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul
komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve
özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla
denetlenebilir); taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul
yapılabileceği (Kanun-Madde:11),
1.8.2.8. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin,
sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul
edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacağı (Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden
hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir) (KanunMadde:12),
1.8.2.9. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici
kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi
getirilmesi (İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.)ve kesin kabul tutanağının
onaylanmasından sonra kalanı; yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz
belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi
halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının
yükleniciye iade edileceği (Kanun-Madde:13),
1.8.2.10. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya
teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme
hükümlerinde değişiklik yapılabileceği (Kanun-Madde:15),
1.8.2.11. Sözleşmenin, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebileceğine,
ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranmasının zorunlu olduğuna, ayrıca, isim ve statü
değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl
içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilemeyeceğine veya devir alınamayacağı
(Kanun-Madde:16),
1.8.2.12. -Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacaklarının varislerine verileceğine ancak, aynı şartları
taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde
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varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşmenin
devredilebileceği,
-Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşmenin feshedilerek yasaklama hariç hakkında Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılacağı,
-Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile
yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde
yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde
devam edilebileceğine ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması
halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesinin
istenebileceğine; bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşmenin feshedilerek yasaklama hariç
haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılacağı (Kanun-Madde:17),
1.8.2.13. Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin
ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya
dağılmasının sözleşmenin devamına engel olmayacağı ancak, bunlardan biri idareye pilot veya
koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına
göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde,
sözleşmenin feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılacağına; bu
durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de,
teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi
kaydıyla sözleşmenin yenilenerek işe devam edilebileceği (Kanun-Madde:18),
1.8.2.14. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde,
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir
kaydedilerek, sözleşmenin feshedileceğine ve hesabının genel hükümlere göre tasfiye edileceği (KanunMadde:19),
1.8.2.15. Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası
uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı
durumun devam etmesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarının gelir
kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye edileceği (KanunMadde:20),
1.8.2.16. Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlarının gelir kaydedileceğine, sözleşmenin feshedilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye
edileceğine ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında
kamu yararı bulunması kaydıyla; ivediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi
için yeterli sürenin bulunmaması, taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması ve
yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması
hallerinde, idarenin sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebileceğine,
bu takdirde yüklenicinin taahhüdünü tamamlamak zorunda olduğuna ancak, bu durumda, yüklenici
hakkında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılacağına ve
yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edileceğine, bu cezanın
hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebileceği (Kanun-Madde:21),
1.8.2.17. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceği (Kanun-Madde:23),
1.8.2.18. Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş
artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi
külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla,
anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif
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almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20'sine kadar
oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye
yaptırılabileceği (Kanun-Madde:24),
1.8.2.19. Sözleşmenin uygulanması sırasında; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma,
irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna
teşebbüs etmek; sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek; sözleşme konusu işin
yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına
aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak; taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek; bilgi
ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek;
mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek; sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması fiil ve
davranışlarının yasak olduğu (Kanun-Madde:25),
1.8.2.20. -Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda
bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak
üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği,
-Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının
tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek
veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceğine; haklarında
yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde
ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde
yasaklama kararı verileceği,
-İdarelerin, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasaklamayı
gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı
bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları (Kanun-Madde:26),
1.8.2.21. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa
göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya
vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağına; hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden
itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci
fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacakları (Kanun-Madde:27),
1.8.2.22. Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın
karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya
tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı
ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine
tazmin ettirileceği; bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu
Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri (Kanun-Madde:28),
1.8.2.23. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti
sunanların; yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken
bilgi ve belgeleri ifşa edemeyecekleri, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları,
aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 veya 28 inci
maddelerinde belirtilen müeyyidelerin uygulanması gerektiği (Kanun-Madde:29),
1.8.2.24. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının
tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacakları ve kesin kabul
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onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumlu oldukları; bu zarar ve ziyanın genel
hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirileceği; ayrıca haklarında Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi (Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu) hükümlerinin uygulanacağı
(Kanun-Madde:30),
1.8.2.25. Yapı denetimini yerine getiren idare görevlilerinin, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat
kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile
birlikte müteselsilen sorumlu olacakları, ayrıca haklarında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 28 inci
maddesi hükümlerinin uygulanacağı (Kanun-Madde:31),
1.8.2.26. Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı
yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun
davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana
gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusunun doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise
yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumlu
olduğuna; bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirileceğine
ayrıca haklarında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi (Yüklenicilerin Ceza
Sorumluluğu) hükümlerinin uygulanması gerektiği (Kanun-Madde:32),
1.8.2.27. Tedarikçilerin taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme
verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu oldukları, bu zarar
ve ziyanın genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirileceği ayrıca, haklarında Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi (Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu) hükümlerinin uygulanacağı
(Kanun-Madde:33),
1.8.2.28. Hizmet sunucularının taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan
malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği,
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle
ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu olacaklarına ve bu zarar ve ziyanın genel hükümlere
göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirileceğine ayrıca, haklarında Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 27 nci maddesi (Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu) hükümlerinin uygulanacağı (KanunMadde:34)
yönündeki düzenlemelere riayet edilip edilmediğine bakılmalıdır.
İLGİLİ MEVZUAT
1-

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (22/01/2002 tarih, 24648 sayılı R.G.)

2-

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (22/01/2002 tarih, 24648 sayılı R.G.)

3Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında 5366 sayılı Kanun (05/07/2005 tarih, 25866 sayılı R.G.)
4-

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (11/09/2003 tarih, 25226 sayılı R.G.)

5-

Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (11/09/2003 tarih, 25226 sayılı R.G.)

6-

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (11/09/2003 tarih, 25226 sayılı R.G.)

7-

Danışmanlık Hizmetleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (11/09/2003 tarih, 25226 sayılı R.G.)

8Yapım İşleri
01/01/2003)

Muayene Kabul Yönetmeliği (19/12/2002 tarih, 24968 sayılı R.G.-Yürürlük:

9Mal Alımları Denetim ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik (19/12/2002 tarih, 24968 sayılı
R.G.-Yürürlük: 01/01/2003, Değişiklik: 22/06/2005 tarih, 25853 sayılı Resmi Gazete-Yürürlük
22/07/2005)
10Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği (19/12/2002 tarih, 24968 sayılı R.G.-Yürürlük:
01/01/2003)
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11Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği (19/12/2002 tarih, 24968 sayılı
R.G.-Yürürlük: 01/01/2003)
12İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik (24/05/2004 tarih, 25741 sayılı R.G.,
Değişiklik: 04/08/2005 tarih, 25896 sayılı ve 04/08/2006 tarih, 26249 sayılı R.G.; Değişiklik: 22/06/2007
tarih, sayılı R.G.-Meri Yönetmelik)
13Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği (24/12/2002 tarih, 24973 sayılı R.G., Değişiklik:
13/08/2004 tarih, 25552 sayılı R.G.)
14Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve,
Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların
Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı veya Araştırma Çalışmalarına İlişkin
Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik (18/06/2005 tarih, 25849 sayılı R.G.)
154734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat
Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (31/12/2002 tarih, 24980 3. mükerrer Sayılı R.G.-Yürürlük
01/01/2003) (Değişiklik: 05/02/2003 tarih, 25015 sayılı ve 05/05/2003 tarih, 25806 sayılı R.G.)
164734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat
Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (31/12/2002 tarih, 24980 3. mükerrer Sayılı R.G.) (Değişiklik:
07/05/2004 tarih, 25455 sayılı R.G.)
174734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat
Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (31/12/2002 tarih, 24980 3. mükerrer Sayılı R.G.)
18-

Tebliğler :

a- Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ (29/12/2005 tarih, 26083
sayılı R.G.)
b- Kamu İhale Genel Tebliği (25/07/2005 tarih, 25886 sayılı R.G., Değişiklikler: 11/11/2005 tarih, 25990
sayılı, 02/12/2005 tarih, 26011 sayılı, 22/02/2006 tarih, 26088 sayılı, 06/06/2006 tarih, 26190 sayılı,
15/10/2006 tarih, 26320 sayılı-Yürürlük 18/10/2006- 19/10/2006 tarih, 26324 sayılı, 19/12/2006 tarih,
26381 sayılı R.G.) (Kamu İhale Genel Tebliğleri www.kik.gov.tr adresinden izlenebilir)
c- 2007/1 sayılı Kamu İhale Tebliği (Parasal Değerler) (25/01/2007 tarih, 26414 sayılı R.G.) (Parasal
değerler www.kik.gov.tr adresinden izlenebilir)
19İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin
Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında 2004/8030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (04/11/2004 tarih,
25633 sayılı R.G.)
20-

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu (11/07/1964 tarih ve 11751 sayılı R.G.)

21-

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47) (20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı R.G.)

1.9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mali Hükümler
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile ilgili olarak aşağıda yer verilen mali
hakların mevzuatta yer verildiği şekilde uygulanıp uygulanmadığı hususları göz önünde
bulundurulmalıdır.
1.9.1. Zam, Tazminat ve Ödenekler
1.9.1.1.İş Güçlüğü, İş Riski, Mali Sorumluluk ve Temininde Güçlük Zamları
- Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
- Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve
diğer görevlilere sorumluluk zammı,
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- Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar
için temininde güçlük zammı
ödeneceği (Kanun-Madde:152);
1.9.1.2.Özel Hizmet Tazminatları:
Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro, unvan ve
derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak Devlet Memurları Kanununda belirtilen en
yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli bir oranına kadar Bakanlar
Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı
ödeneceği; hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu
tazminatlardan fazla olanının ödeneceği (Kanun-Madde:152);
1.9.1.3.Makam Tazminatı
Devlet Memurları Kanununa ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara
hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
bulunan miktarda makam tazminatı ödeneceği (Kanun-Ek Madde:26);
1.9.1.4.Lojman Tazminatı
5473 sayılı Kanunun (21/03/2006 tarihinde kabul edilen Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi
Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılması İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5473 sayılı Kanun) 11’inci maddesi ile 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (30/06/1989 tarih, Mükerrer 20211 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı
T.C.Emekli sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle
Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) lojman tazminatını düzenleyen 1 inci
maddesinin (B) fıkrası, (3) numaralı bendi (Büyükelçiler,daimi delegeler,maslahatgüzarlar,askeri temsil
heyetleri başkanları ve başkonsoloslar hariç olmak üzere sürekli görevle yurtdışına atanan kapsama
dahil personelden kendilerine yurtdışında gerek kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan gerek
kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde ilgili memurun emsal katsayılarına göre belirlenen yurtdışı
net aylığının % 25`ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır.
Kira bedeli alınan konutların mefruşat,elektrik,su,gaz,telefon,garaj ve genel giderleri de ilgili personelce
ayrıca karşılanır) hariç yürürlükten kaldırıldığına;
1.9.1.5.Yabancı Dil Tazminatı:
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi uyarınca, aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma
Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak
çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen
dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil
seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı
olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek
miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebileceği (375 sayılı Kanun Hükmünde KararnameMadde:2),
1.9.1.6.Temsil Tazminatı:
4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı
Ödenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin (a) bendi uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı
öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere
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temsil tazminatı ödeneceği, temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev ünvanı itibariyle farklı olarak
belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu, anılan Madde’nin (b) bendi uyarınca; temsil tazminatı,
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde
makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümlerin uygulanacağı, anılan Madde’nin ( c
) bendi uyarınca; teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli,
sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara temsil tazminatı ödenmeyeceği, bu tazminata hak
kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun
ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri,
fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutarlarının, temsil tazminatının net
tutarından mahsup edileceği, benzeri ödemelerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği, bu tazminatın her ne şekilde olursa
olsun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı, anılan Madde’nin
(d) bendi yarınca; makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde
toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas
alınarak ödeneceği (4505 sayılı Kanun-Madde 5),
1.9.1.7.Görev Tazminatı
30/06/1989 tarih, Mükerrer 20211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve
Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
İle Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve
Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’nci maddesinin C bendi (A bendi kapsamına giren ve
temsil tazminatı almayan personelden; 1 - 7.000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya
yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek
üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.) uyarınca görev tazminatı ödeneceği ( 375
sayılı KHK-madde1 ve yeniden düzenleme 527 sayılı KHK- madde 28),
1.9.2.Sosyal Yardımlar
1.9.2.1. Aile Yardımı Ödeneği
Memurun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık
almayan eşi için ve çocuklardan her biri için belirlenmiş gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması
sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanacağı ve evliliği veya doğumu izleyen ay başı ödeneceği; ikiden
fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyeceği; dul memurların çocukları ile Devlet memurunun
geçimini sağladığı üvey evlat için bu ödeneğin verileceği,
Evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları
ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak
ödeneğin verilmesine devam olunur); kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler
yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil
devresinde çalışanlar hariç); burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği
verilmeyeceği (Kanun-Madde 202-206),
1.9.2.2.Doğum Yardımı Ödeneği
Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere belirlenmiş gösterge rakamının aylık katsayısı ile
çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verileceği (Kanun-Madde 207);
1.9.2.3.Ölüm Yardımı Ödeneği
Memur olmayan eş ile aile yardımı ödeneğini hak eden çocuğun ölümü halinde bir aylık (en
yüksek Devlet memuru) tutarında; memurun ölümü halinde sağlığında gösterdiği/bildirdiği kimseye,
bildirmemişse eşine ve çocuğuna, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine iki aylık
(en yüksek Devlet memuru) tutarında ödeneceği (Kanun-Madde 208);
1.9.2.4.Giyecek Yardımı
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Bkz. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği (09/10/1991 tarih, 21016 sayılı Resmi
Gazete; Değişiklik 08/02/2005 tarih, 25271 sayılı Resmi Gazete, Yürürlük 01/01/2005) (Kanun-Madde
211).
1.9.2.5.Yiyecek Yardımı
Bkz. Memurlara Yapılacak Yiyecek Yardımı Yönetmeliği (11/12/1986 tarih, 19308 sayılı Resmi Gazete)
(Kanun-Madde 212).
1.9.3.Diğer
1.9.3.1. Cenaze Giderleri
Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderlerinin (nakil dahil) kurumlarınca ödeneceği (KanunMadde 210), (Bkz.: Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (11/08/1973
tarih, 14622 sayılı Resmi Gazete)).
1.9.3.2.Ek Çalışma Karşılıkları
1.9.3.2.1.Ek Ders ve Konferans Ücreti
Devlet Memurları Kanununun 89’uncu maddesi gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ek ders
veya her yıl bütçe kanunlarında gösterilen konferans ücreti ödeneceği (Kanun-Madde 176),
Bkz.: Mali Yıl Bütçe Kanunu K Cetveli (II-Konferans Ücreti, IV-Edebi Kurul Toplantı Ödeneği, IX-Juri
Üyesi ve raportör Ücretleri)
1.9.3.2.2.Fazla Çalışma Ücreti
Devlet Memurları Kanununun 99 ve 100’üncü maddeleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma
saatleri dışında, salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerin olması; fabrika, atölye, şantiye
işletme gibi yerlerde işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve
günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması hallerine münhasır olmak üzere yapılan fazla çalışmaların
ücretle karşılanacağı (Kanun-Madde 178);
1.9.3.2.3.Huzur Ücreti
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92’nci maddesi uyarınca, bu kısımda yazılı komisyonlarda
ortalama kar hadlerini tespit eden özel komisyonlar ve uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine bu
komisyonlardaki görevleri dolayısıyla mahalli defterdarlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tayin
olunacak miktarda ücret verileceği;
1.9.3.3.Memurlara İlişkin Özel Durumlar
1.9.3.3.1.Vekalet Görevi
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma
nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan
veya açıktan vekil atanabileceği; bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız
vekaletin asıl olduğu;
Aynı kurumdan yukarıda belirtilen ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet
görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden
ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları
tarihten itibaren vekalet aylığı ödeneceği;
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının
boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle
memurlar arasından atama yapılabileceği (Kanun-Madde 86);
Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının şart olduğu (Kanun-Madde
174);
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Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci
kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı
maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisinin verileceği; bulundukları
yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle
başka yere gönderilenlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı; ancak, kurum içinden veya diğer
kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşımasının
zorunlu olduğu; açıktan vekil olarak atananların bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da
yararlanacakları ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığının da dahil
edileceği (Kanun-Madde 175);
1.9.3.3.2.İkinci Görev
Memurlara, bu Kanuna tabi kurumlarda, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek
suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, özel
kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, yukarıdaki
bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak
suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, ikinci görev
verilemeyeceği; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı
(ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve
bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve
asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına,
Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan
araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar
için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine
ilişkin hükümleri saklıdır) (Kanun-Madde 87);
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında, özel
kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli
hizmetler, mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir
tarafından uygun görülmek şartiyle, 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri,
eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, asıl
görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis,
yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetlerin, ikinci görev olarak verilebileceği
(Kanun-Madde 88) .
88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık
ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesinin gerektiği; bu şekilde
görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisinin ödeneceği
(Kanun-Madde 175).
1.9.3.3.3.Görevden Uzaklaştırma veya Tutuklanma
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan
veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödeneceği; bu kişilerin Devlet
Memurları Kanununun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecekleri;
Haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi
halinde kaldırılanların aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin kendilerine ödeneceği ve görevden uzakta
geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en
az bekleme süresini aşan kısmının,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi
yapılmak suretiyle değerlendirileceği (Kanun-Madde 141)
hususlarına dikkat edilmelidir.
İLGİLİ MEVZUAT
1 - Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (05/05/2006
tarih, 26159 sayılı Resmi Gazete)
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2 - (Zam ve Tazminatlara İlişkin) 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (11/05/2006
tarih, 26165 sayılı Resmi Gazete) (Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri www.alomaliye.com
adresinden izlenebilir)
3 - 30/06/1989 tarih, Mükerrer 20211 sayılı Resmi Gazetede yaımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı hakimler ve Savcılar Kanunu,
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C.Emekli sandığı Kanunu İle Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu
Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname
4 - Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik (23/06/2007 tarih, 26561 sayılı Resmi Gazete)
5 - Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar (Başbakanlığın 14/04/1997 tarih, 6776
sayılı onayı)
6 - 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı
Ödenmesi Hakkında Kanun (12/02/2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazete)
7 - 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek
Ödeme yapılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun (31/03/2006 tarih, 26125 sayılı Resmi Gazete)
8 - Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında 10/03/2000 tarih, 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(26/04/2000 tarih, 24031 sayılı Resmi Gazete)
9 - 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (13/07/2001 tarih, 24461 sayılı Resmi Gazete)
10 - 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki Cetveller (H, İ, K, T..)
11 - Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri (www.bumko.gov.tr adresinden izlenebilir)
12 - 231 sayılı Vergi Usul Kanunu (10/01/1961 tarih, 10703 sayılı Resmi Gazete)
13 - 4857 sayılı İş Kanunu (10/06/2003 tarih, 25134 sayılı Resmi Gazete)
14 - Kamu Konutları Yönetmeliği (23/09/1984 tarih, 18524 sayılı Resmi Gazete)
15 - Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
(06/02/1981 tarih, 17243 sayılı Resmi Gazete)
16 - Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği (09/10/1991 tarih, 21016 sayılı Resmi Gazete)
17 - Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
(11/08/1999 tarih, 23783 sayılı Resmi Gazete)
18 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik (08/12/1987
tarih, 19658 sayılı Resmi Gazete)
19 - Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik (13/03/1975 tarih, 15176 sayılı Resmi
Gazete)
20 - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği (11/12/1986 tarih, 19308 sayılı Resmi Gazete)
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2. BİNA DURUMU
Teftişlerde bina durumu ile ilgili olarak;
2.1. Binanın yeri, mülkiyet durumu (maliki, tahsisi, Bakanlıkça yaptırılan, kira, vakıf, dernekçe
yaptırılan vb.),
2.2. Birimin özelliğine göre şehir girişinde ve şehir içinde ana cadde ve kavşaklara birimin yerini
gösteren istikamet levhaları konulup konulmadığı
2.3. Binanın inşa tarzı; binadaki idare odası, salon, depo, atölye ve laboratuvar, kitaplık, okuma
salonu, eser teşhir salonu gibi yerler ve bunların kullanılışındaki isabet derecesi,
2.4. Binaya yerleşme durumu ile yerleşmenin amaca uygun olup olmadığı, binanın bakımı ve
temizliği, eşyanın tertip ve düzeni,
2.5. Binanın hizmetin özelliğine göre şehrin uygun bir yerinde bulunup bulunmadığı; ihtiyacı
karşılayıp karşılamadığı, tamirat, tadilat, genişleme ihtiyacının olup olmadığı, eğer varsa ve ilave
inşaata müsait ise, keşif ve projelerinin hazırlanarak Bakanlığa sunulup sunulmadığı; bina yeterli ve
inşaata da müsait değilse hizmetin özelliğine göre yeni bina temini için ne gibi tedbirlerin
alınabileceği,
2.6. Tabii ışık, aydınlatma ve ısıtma durumu, kalorifer dairesi, kazan, brülör, elektrik motoru, yakıt
tankı, kömür deposu veya ısınmayla ilgili diğer her türlü araç-gereç ve yerin durumu ve bakımı,
2.7. Tuvaletlerin sayıca ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve temizlik durumu, yedek su deposu
bulunup bulunmadığı, sıhhi tesisatın durumu, varsa bahçenin bakım-tanzim, ağaçlandırma ve
çiçeklendirme durumu ile ihata duvarı bulunup bulunmadığı,
2.8. Birimde telefon, faks, bilgisayar vs. olup olmadığı, yoksa ilgililerce bu hususlarda ne gibi
girişimlerde bulunulduğu,
2.9. Binanın girişinde uygun bir yere birimin tabelasının asılıp asılmadığı; birimdeki bayrağın
durumu ve kullanımının 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne uygun olup
olmadığı ile özellikle anılan mevzuatta yapılan değişiklik gereğince, ilgili birimde Türk Bayrağının
sürekli olarak çekili kalması hükmüne ve bu konudaki diğer emir ve yasaklara uyulup uyulmadığı,
(Türk Bayrağı Kanunu: 24/09/1983 tarih-18171 RG; Değişiklik: 4409 sayılı Kanun: 08/07/1999
tarih-23759 RG),
(Türk Bayrağı Tüzüğü: 17/03/1985 tarih-18697 sayılı RG; Değişiklik: 02/05/1993 tarih-21569 RG,
31/03/1995 tarih-22244 RG, 29/07/1995 tarih-22358 RG, 15/12/1999 tarih-23907 RG, 06/04/2001
tarih-24365 s. RG, 29/06/2001 tarih-24447 RG).
2.10. Birime ait lojman varsa bunların kullanımının 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu
Konutları Yönetmeliğine uygun olup olmadığı,
2.11. (Teftiş Kurulu Başkanlığının 05/06/2012 tarih ve 2139 sayılı yazısı ile yayımlanan 2012/2
sayılı Talimat gereği Ek madde) 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5378 Sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2. Maddesi, 09/05/1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanununun 30/05/1997 tarih ve 572/1
sayılı KHK ile Ek 1. maddesi hükümleri ve 12/07/2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, Türk
Standartları Enstitüsünün ilgili standartları çerçevesinde, Bakanlığımız birimlerince kullanılan
yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi hususunda gerekli adımların atılıp
atılmadığı
hususlarına bakılacaktır.
İLGİLİ MEVZUAT
1- Kamu Konutları Kanunu (11/11/1983 tarih-18218 RG; Değişiklik: 4160 sayılı Kanun: 05/08/1996
tarih-22718 RG)
2- Kamu Konutları Yönetmeliği (24/09/1984 tarih-18524 RG; Değişiklik: 14/10/1986 tarih-19251
RG, 24/10/1997 tarih-19614 RG, 13/12/1998 tarih-20018 RG, 16/02/1991 tarih-20788 RG,
25/07/1992 tarih-21295 RG, 28/10/1992 tarih-21389 RG, 16/05/1996 tarih-22638 RG, 03/05/1998
tarih-23331 RG, 25/05/1998 tarih-23348 RG, 03/07/1998 tarih-23391 RG, 22/08/2011 tarih2011/2164 sayılı BKK)

3. EMNİYET TEDBİRLERİ
Emniyet tedbirleriyle ilgili olarak teftişlerde :
3.1.Koruyucu Güvenlik :
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel, evrak, bina, tesis, araç, gereç ve muhabere
elektronik bilgi sistemleri güvenliğini sağlamak ve bunlara yönelik her türlü sabotaj, casusluk, yıkıcı
ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak önlemlerle, bu önlemlerin planlanması ve uygulanmasında
birliği temin amacıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak yürürlüğe
konulan Koruyucu Güvenlik Genel Esasları Direktifinin Başbakanlık Makamı Oluru ile yürürlükten
kaldırılması üzerine, Bakanlığımızca, Koruyucu Güvenlik Genel Esasları Direktifi doğrultusunda
hazırlanarak yürürlüğe giren 20/10/2003 tarihli ve B.16.0.SAV.0.00.00.03.570/355 sayılı Koruyucu
Güvenlik Özel Talimatı da yürürlükten kaldırılmış, bu durum, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığının 24/02/2010 tarih ve 39628 sayılı yazısıyla Bakanlık merkez, taşra, bağlı ve ilgili
kuruluşlara bildirilmiş olup, Bakanlık teşkilatında; personel, evrak, bina, tesis, araç ve gerecin
güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanacak ve bunlara yönelik her türlü sabotaj, yangın, casusluk ile
yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak tedbir ve müeyyideleri ihtiva eden hususların;
1- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
2- 18/01/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal
Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan
Yönetmelik,
3- 16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği,
4- 12/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik,
5- 14/02/2000 tarih 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği,
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6- 16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik,
7- 24/12/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle
Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,
8- 13/05/1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında
Esaslar
doğrultusunda yürütülmesi, birim yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması, buna ilişkin
dahili kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve ilgili mevzuatın uygulanmasına azami özen
gösterilmesi, tereddüde düşülen konularda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilmesi
istenilmiştir.
3.1.1. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanun’a
dayanılarak çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca;

3.1.1.1. Birim bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurulmasına veya özel güvenlik şirketlerinden
hizmet satınalınmak suretiyle güvenlik hizmeti alınmasına yönelik özel güvenlik izni alınıp
alınmadığı (Kanun’un 3 üncü maddesi, Yönetmeliğin 7 nci maddesi),
3.1.1.2. Birim bünyesinde oluşturulan özel güvenlik teşkilatınca veya Özel Güvenlik Şirketince,
güvenliği sağlanan tesis ve alanlara ilişkin olarak koruma ve güvenlik planlarının hazırlanıp Valiliğe
bildirilip bildirilmediği (Yönetmeliğin 12 nci maddesi),
3.1.1.3. Özel güvenlik görevlilerinin, görevleri esnasında üniformalı olup olmadığı, kimlik kartını,
görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakasında taşıyıp taşımadığı,
kaybolma halinde Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı, koruma ve güvenlik
hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılıp çalıştırılmadığı, görev alanı dışına çıkıp çıkmadıkları
(Yönetmeliğin 21 ve 22 nci maddeleri),
3.1.1.4. Silah bulundurma ve taşıma izni verilmesi halinde; güvenlik personelinin silah taşıma
belgelerinin bulunup bulunmadığı, silahların demirbaşa kaydedilip kaydedilmediği, silah
taşıma/bulundurma belgelerinin tanzim edilip edilmediği, silah devir teslimlerinin düzenli olarak
deftere işlenip işlenmediği, silahların çelik kasa veya dolaplarda muhafaza edilip edilmediği ve bu
duruma ilişkin benzeri iş ve işlemlerin Yönetmelikteki düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığı
(Yönetmeliğin 24-30 uncu maddeleri arası),
3.1.1.5. Bakanlığımızca veya Valilikçe yaptırılan denetimlere ilişkin raporların muhafaza edilip
edilmediği, denetimlerde tespit edilen eksikliklerin yerine getirilmesine ilişkin takibatların birimce
yapılıp yapılmadığı (Kanun’un 22 nci maddesi, Yönetmelik 43, 44 ve 45 inci maddeler), ayrıca,
güvenlik hizmeti alınmasına ilişkin ihalelerin şartnameler ile imzalanan sözleşmeler uyarınca, özel
güvenlik şirketlerinin taahhütlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin kontrollerin yapılıp
yapılmadığı,
3.1.2. 18/01/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal
Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan
Yönetmelik uyarınca; yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin süratli ve emniyetli
bir şekilde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun
görülecek teşkilat ve kurumlarında birer Nöbetçi Memurluğu kurulması gerektiğinden, teftişi yapılan
birimde anılan Kanun ve Yönetmelik kapsamında nöbetçi memurluğu oluşturulmuş olması halinde;
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3.1.2.1 Nöbetçi Memurluğu Talimatı hazırlanıp hazırlanmadığı (Kanun’un 5 inci maddesi,
Yönetmelik’in 12 nci maddesi),
3.1.2.2. Nöbetini hiç tutmayan veya kusurlu tutan personel hakkında gerekli kanuni takibat yapılıp
yapılmadığı (Kanun’un 6 ncı maddesi, Yönetmelik’in 23 üncü maddesi),
3.1.2.3. Nöbetçi memurlarının görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için lüzumlu oda, telefon ile
diğer döşeme ve demirbaşın sağlanıp sağlanmadığı (Kanun’un 3 üncü maddesi, Yönetmelik’in 14
üncü maddesi)
3.1.2.4. Nöbetçi memurlarının görevlerini Yönetmelik’in 9, 17 ve 18 inci maddelerinde belirtildiği
şekilde yapmaları hususunda gereken tedbirler alınıp alınmadığı,
3.1.2.5. Yönetmelik’in 20 nci maddesi uyarınca, nöbetçi memuru odalarında nöbet devir-teslim
defteri ile kendilerine alarm haberlerinin duyurulacağı kişilerin ev adresi ve telefon numaralarını
gösterir bir çizelge bulunup bulunmadığı,
3.1.2.6. Nöbet tutacak personelin tespitinde Yönetmelik’in 11 inci maddesinde belirtilen kriterler
dikkate alınıp alınmadığı,
3.1.2.7. Yönetmelik’in 21 inci maddesine göre, nöbetçi memurluklarında nöbetin 24 saat tutulması
hususunun sağlanıp sağlanmadığı,
3.1.3. 16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği uyarınca,
Bakanlığa bağlı birimlerden, 5188 sayılı Kanun’a göre, özel güvenlik teşkilatı kurulmasına veya özel
güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle güvenlik hizmeti alınmasına yönelik özel
güvenlik izni alınmayan birimlerde, 16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma
Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda;
3.1.3.1. Koruma Planı yapılıp yapılmadığı ve planın onaylanıp onaylanmadığı, planlara “GİZLİ”
gizlilik derecesi verilip verilmediği (Yönetmelik’in 5 ve 6 ncı maddeleri),
3.1.3.2. Valilikçe onaylanan planların birer örneği; jandarma bölgesinde Jandarma Komutanlığına,
emniyet bölgesinde Emniyet Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, bir örneğinin de birimde
muhafaza edilip edilmediği (Yönetmelik’in 7 nci maddesi ( c ) bendi),
3.1.3.3. Yeni plan yapılması halinde eski planın, ait olduğu birim amirinin ve diğer iki sorumlunun
imzalarını taşıyan bir tutanakla imha edilip edilmediği (Yönetmelik’in 8 inci maddesi),
3.1.3.4. Sabotajlara karşı korunmak için; binaların dış güvenliği ve çevre emniyet önlemlerine
yönelik demir parmaklık, tel örgü veya duvar yapılması, çevre aydınlatması, giriş-çıkış kapılarının
sınırlandırılması ve kontrol altında bulundurulması, 24 saat esasına göre bekçi ve nöbetçi
bulundurulması, cop, düdük, el feneri gibi teçhizatların sağlanması, görevlerin talimatlandırılması,
nöbet devir teslim defterlerinin usulüne göre tutulması, alarm sistemi kurulması, zeminde veya düşük
seviyede olan pencere ve menfezlerin demir parmaklıklarla kapatılması ve benzeri aktif ve pasif
tedbirlerin alınıp alınmadığı (Yönetmelik’in 11 inci maddesi),
3.1.3.5. Fiziki koruma grubu ile teknik koruma grubunun oluşturulup oluşturulmadığı (Yönetmelik’in
13 üncü maddesi)
3.1.3.6. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesi için koruma ve güvenlik amiri görevlendirilip
görevlendirilmediği (Yönetmelik’in 14 üncü maddesi),
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3.1.3.7. Sabotajlara karşı koruma grupları eğitimlerinin yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik’in 14 üncü
maddesi)
3.1.3.7. Personelin Daimi Giriş Kartlarının kullanılması, giriş kapılarında kimlik ve diğer kontrollerin
yapılması, ziyaretçilerin kimliklerinin alınarak bilgilerin Ziyaretçi Defterine kaydedilmesi ile
Ziyaretçi Giriş Kartı verilmesi, çıkışta Ziyaretçi Kartının alınarak kimliğin iadesi ve Ziyaretçi
Defterinin imzalatılması, Giriş Kartları ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, ziyaretçi araçlarının
kontrole tabi tutulması ve kaydedilmesi, dışarıdan veya içeriden ilgisiz kişilerin bilgi işlem, arşiv,
santral, yemekhane ve kazan dairesi gibi yerlere girmelerini önlemek üzere gerekli tedbirlerin
alınması, yasağı bildiren “GİZLİ”, “GİRİLMEZ” levhalarının konulması hususları ile Yönetmelikte
belirtilen diğer hususların yerine getirilip getirilmediği (Yönetmelik’in 25 inci maddesi),
3.1.4 14/02/2000 tarih 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
uyarınca; Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde
devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya
tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve
istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde
çalıştırılacak personel hakkında Yönetmelik kapsamında güvenlik soruşturması veya arşiv
araştırması yapılması gerektiğinden, Bakanlığa bağlı birimlerde gizlilik dereceli yerlerde çalışan
personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılıp yapılmadığı,
3.1.5. 13/05/1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında
Esaslar uyarınca;
3.1.5.1. Gelen ve giden bütün evrakın kaydı yapılıp yapılmadığı (Esaslar’ın 3/c maddesi)
3.1.5.2. Evrakın içeriği itibariyle “HİZMETE ÖZEL”, “ÖZEL”, “GİZLİ” ve “ÇOK GİZLİ” şeklinde
tasnife tabi tutulup tutulmadığı, işlemlerin buna göre yapılıp yapılmadığı (Esaslar’ın 3/a maddesi),
3.1.5.3. Kontrollü evrak (Çok gizli gizlilik dereceli evrak) için kontrol kartı düzenlenip
düzenlenmediği (Esaslar’ın 3/k maddesi),
3.1.5.4. “ÇOK GİZLİ” ve “GİZLİ” gizlilik dereceli konuların telefonda konuşulmamasına, özel ve
hizmete özel konuların telefonda görüşülmelerinde de belirlenen hususlara uyulmasına dikkat edilip
edilmediği (Esaslar’ın 3/(z) fıkrasının 11 ve 12 inci bendi),
3.1.5.5. İçinde HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesinden daha yukarı gizlilik derecesini havi evrakın,
muhafaza edilmeyen masa ve dolapların üstüne ve kolay görülebilecek yerine Taahhüt Kartı konulup
konulmadığı (Esaslar’ın 3/(p) fıkrası 5 inci bendi),
3.1.5.6. Evrakın işlem yapıldığı yerlerde çalışma saati sonunda odayı en son terk eden personel
tarafından gerekli kontrol yapılıp “Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi” imzalanıp imzalanmadığı
(Esaslar’ın 3/ (z) fıkrasının 13 ve 14 üncü bentleri),
3.1.5.7. Gizlilik dereceli evrakın muhafazasının sağlanıp sağlanmadığı (Esaslar’ın 3 üncü maddesinin
(p) fıkrası),
3.1.6. 16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik uyarınca,
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3.1.6.1. Birim arşivi oluşturulup oluşturulmadığı, arşivlik malzemenin korunmasına yönelik gereken
önlemlerin alınıp alınmadığı (Yönetmelik’in 4 ve 5 inci maddeleri),
3.1.6.2. Her yılın Ocak ayında, bir önceki yıla ait evrak gözden geçirilerek arşive gönderileceklerin
ayırımının yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik’in 11 inci maddesi),
3.1.6.3. Birim arşivinde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defteri ve föylerinin
kurum arşivine devredilip devredilmediği (Yönetmelik’in 20 nci maddesi),
3.1.6.4. Kurum arşivinde arşivlik malzemenin korunmasına yönelik gereken önlemlerin alınıp
alınmadığı, evrak imha işleminin Yönetmelik’teki düzenlemelere göre usulüne uygun olarak yapılıp
yapılmadığı,
3.2. Yangın Tedbirleri :
Bakanlığımız Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yangın
Önleme ve Söndürme Yönergesi yürürlükten kaldırılmış, bu durum, İdari ve Mali işler Dairesi
Başkanlığınca Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlara dağıtımlı olarak
gönderilen 03/03/2010 tarih ve 44947 sayılı yazıyla bildirilmiş olup, Bakanlık teşkilatında kullanılan
yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangına karşı alınabilecek tedbirlerin 27/11/2007 tarih ve
2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak alınması
istenildiğinden, 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik uyarınca;
3.2.1. Birimlerin kullandıkları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve Yönetmelik
hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemede bulunup
bulunmadıkları (Yönetmelik’in 136 ncı maddesi),
3.2.2. Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemelerde, Yönetmelikte yer alan
hususlardan; acil durum ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve
malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları,
nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlara yer verilip verilmediği (Yönetmelik’in 137 inci
maddesi),
3.2.3. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun değişik
2/a maddesinde belirtilen kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün ürünlerinin
tüketilemeyeceği hükmüne riayet edilip edilmediği,
3.2.4. Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye
araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik “park yasağı” uygulanıp uygulanmadığı ve bu hususun
trafik levha ve işaretleriyle gösterilip gösterilmediği (Yönetmelik’in 7 nci maddesi 3 üncü fıkrası)
3.2.5. Yangın ve diğer acil durumlarda personelin binadan hızla tahliyesini sağlayacak, en az 2 çıkış
tesis edilip edilmediği ve bu çıkışların korunup korunmadığı, Yönetmeliğin 33. maddesindeki
esaslara göre belirlenen çıkış sayısının aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli
mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış, kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış
ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunacak şekilde oluşturulup oluşturulmadığı, çıkışların
birbirinden olabildiğince uzakta olup olmadığı (Yönetmelik’in 39 uncu maddesi),
3.2.6. Yangın ve diğer acil durumlarda personelin binadan hızla tahliyesini sağlayacak kaçış yolları
sağlanıp sağlanmadığı ve yangın merdivenlerinin her zaman kullanıma uygun şekilde bulundurulup
bulundurulmadığı, kaçış merdivenlerinin 41. maddede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı
(Yönetmelik’in 35-47 inci maddeleri),
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3.2.7. Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar
ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar ve çatılar, asansörler, paratoner, transformatör, jeneratör
gibi kısımlara yanıcı madde atılması veya depolanmasının yasak olduğu göz önünde bulundurularak,
buraların belli aralıklarla temizlenmesinin sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik’in 53 üncü maddesi),
3.2.8. Doğalgazlı kazan dairesini işletmekle görevli personelin, yetkili bir kurum tarafından verilen
doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikasının bulunup bulunmadığı
(Yönetmelik’in 55 inci maddesi),
3.2.9. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı
takdirde, boruların ayda bir, bacaların ise iki ayda bir temizlenmesi gerektiğinden bu hususun yerine
getirilip getirilmediği (Yönetmelik’in 58 inci maddesi),
3.2.10. Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde
bulundurulamayacağı hususuna uyulup uyulmadığı; çatıya elektrik tesisatı çekilmemesine özen
gösterilip gösterilmediği; ısıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı, verici cihazlarının
yerleştirilmesinin zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar yerleştirilmesinin ve elektrik
tesisatı çekilmesinin gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle yapılıp
yapılmadığı; çatı giriş kapısının devamlı kapalı ve kilitli tutularak, çatıya bina sahibi, yöneticisi veya
bina yetkilisinin izni ile çıkılıp çıkılmadığı, çatı aralarının periyodik olarak temizlenip
temizlenmediği (Yönetmelik’in 61 inci maddesi),
3.2.11. Binada asansör bulunması halinde, asansör sistemlerinin, 31.01.2007 tarihli ve 26420 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) ve 18.11.2008 tarihli ve 27058
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak imal ve
tesis edilip edilmediği (Yönetmeliğin 62 inci maddesi birinci fıkrası),
3.2.12. Binalarda kurulan her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın
algılama ve uyarı sistemlerinin; yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, binada bulunanlara
zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını
sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda
tutulması; ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi;
periyodik kontrol, test ve bakımlarının yaptırılması gerektiğinden bu hususların sağlanıp
sağlanmadığı (Yönetmelik’in 67 nci maddesi),
3.2.13. Acil durum yönlendirmelerinin yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik’in 73 üncü maddesi),
3.2.14. Yangın algılama ve uyarı, yangın alarmı verme sistemlerinin bulunup bulunmadığı
(Yönetmelik’in 74, 75 ve 76 ncı maddeleri),
3.2.15. Yangın kontrol panelleri ile tekrarlayıcı panellerin; binanın, tercihen zemin katında veya
kolay ulaşılabilir bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilip
edilmediği, yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları
var ise bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı
paneller tesis edilip edilmediği (Yönetmelik’in 77 nci maddesi),
3.2.16. Yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek amacıyla sesli ve ışıklı alarm cihazları
bulundurulup bulundurulmadığı (Yönetmelik’in 81 inci maddesi),
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3.2.17. Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı
sistemlerinin periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup tutulmadığı (Yönetmeliğin 84 üncü
maddesi),
3.2.18. Yangın söndürme tesisatının Yönetmelikte belirtilen tasarım ilkelerine uygunluğunun
sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi),
3.2.19. Taşınabilir Söndürme Cihazları ile ilgili iş ve işlemlerin Yönetmelikte yer alan hükümlere
uygun yapılıp yapılmadığı (Yönetmeliğin 99 uncu maddesi),
3.2.20. Yangın söndürme sistemlerinin, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği sürelerde
periyodik testlere ve bakıma tabi tutulup tutulmadığı (Yönetmeliğin 100 üncü maddesi),
3.2.21. Doğalgaz kullanılması durumunda, Yönetmeliğin 112 nci maddesinde sayılan kullanım
esaslarına uyulup uyulmadığı (Yönetmeliğin 112 inci maddesi),
3.2.22. Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda
en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumlu olduğundan,
birimler için bu sorumluluğun birim amirinde olduğunun bilinip bilinmediği (Yönetmeliğin 124 üncü
maddesi),
3.2.23. Çalışma saatleri içerisinde görevli sayısına veya amirin takdirine göre binanın her katı,
bölmesi veya tamamı için bir yangın güvenliği sorumlusunun seçilip seçilmediği, çalışma saatleri
dışında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisinin bulundurulmasının sağlanıp sağlanmadığı,
sağlanamadığı takdirde Yönetmeliğin 125 inci maddesi ikinci fıkrasının (a), (b) ve ( c ) fıkralarında
sayılan usullerden birine göre tedbir alınıp alınmadığı (Yönetmeliğin 125 inci maddesi),,
3.2.24. 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde; söndürme, kurtarma,
koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğinden, bu şartları taşıyan bina, tesis ve
işletmelerde bu ekiplerin kurulup kurulmadığı, ekiplerin Yönetmeliğin 127 nci maddesinde belirtilen
görevleri yapıp yapmadığı, çalışma esaslarının Yönetmeliğin 128 inci maddesine göre belirlenip
belirlenmediği (Yönetmeliğin 126-128 inci maddeleri arası),
3.2.25. Bu ekiplerin personelinin yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma
ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında; itfaiye, sivil
savunma teşkilatlarından da yararlanılarak eğitilmelerinin ve tatbikatlar yapılarak bilgi ve
becerirlinin arttırılıp artırılmadığı (Yönetmeliğin 129 ve 130 uncu maddeleri),
3.2.26. Yönetmelikte yer alan hususların yerie getirilip getirilmediğinin, birim amiri veya
görevlendireceği kişi veya heyet ile mahalli itfaiye teşkilatı tarafından denetlenip denetlenmediği
(Yönetmeliğin 131 üncü maddesi),
3.2.27. İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler ve diğer kurumlarla meydana gelebilecek yangınlarda
karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak amacıyla Yönetmeliğin 132 nci maddesinde sayılan
hususları kapsayan bir protokol düzenlenip düzenlenmediği (Yönetmeliğin 132 inci maddesi),
3.2.28. Kamu binalarına belirtilen şekilde ayrılan ödenekler başka bir amaç için
kullanılamayacağından, bu hükümlere uyulup uyulmadığı (Yönetmeliğin 133 ve 134 üncü
maddeleri),
3.2.29. İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılıp
yapılmadığı (Yönetmeliğin 168 inci maddesi),
3.2.30. Doğal gaz kullanılan alanlara (kazan dairesi, yemekhane, çayocağı vb.) güvenlik için gaz
alarm dedektörü konulup konulmadığı,
3.3. Sivil Savunma
3.3.1. Bu konuda “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama
ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” (18/07/1964 tarih, 11757 sayılı RG) ile “Daire ve Müesseseler İçin Sivil
Savunma Kılavuzu” (18/08/1964 tarihli) bulunmakta olup, buna göre;
3.3.1.1. Tüzüğün 62. maddesine göre, birimin planlamaya tabi olup olmadığının öğrenilip
öğrenilmediği, planlamaya tabi ise “Sivil Savunma Planı”nın yapılıp yapılmadığı, yapılan planın
gerçeğe uygun ve uygulama imkanının bulunup bulunmadığı,
3.3.1.2. Planların mahalli, mülki idare kademeleri yolu ile Valiliğe ve Valilikçe uygun görüldükten
sonra da bağlı bulunulan makamlar aracılığıyla Bakanlığa gönderilip gönderilmediği, Bakanlıkça
uygun görülen planların onaylanarak, uygun görülmeyenlerin de tamamlanmak ve düzeltilmek üzere
birime iade edilip edilmediği (Kılavuz. Mad. 14,15),
3.3.1.3. Tüzüğün 67. maddesine göre “Sivil Savunma Amirliği” görevlendirmesinin yapılıp
yapılmadığı,
3.3.1.4. Tüzüğün 104. maddesi gereğince “Alarm ve İrtibat Sistemi” kurulup kurulmadığı,
3.3.1.5. 07/07/2006 tarih ve 111543 sayılı Bakanlık Makamı emirleri gereğince, “Kültür ve Turizm
Bakanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı” çerçevesinde, Uygulama Talimatında belirtilen
plan, talimat ve yönergelerin hazırlanıp hazırlanmadığı, detay planların uygulanmasında doğabilecek
aksaklık ve değişikliklerin her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilip bildirilmediği,
3.3.1.6. 23/01/2007 tarih ve 10519 sayılı Bakanlık Makamı emirleri gereğince, “Kültür ve Turizm
Bakanlığı Halkın Moralinin Korunması ve Yükseltilmesi Özel Planı” çerçevesinde, kurumla ilgili
detay planların hazırlanıp hazırlanmadığı, planın uygulanmasından doğabilecek aksaklıklara ilişkin
değişiklik tekliflerinin her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilip bildirilmediği,
3.3.2. Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri,
denetimleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan ve 05/08/2010 tarih
ve 27633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sivil Savunma Uzmanlarının İdari
Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca,
3.3.2.1. Sivil savunma uzmanı kadrosu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında, kurumun üst
yöneticisi tarafından bir personelin, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama
ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 67 nci maddesi gereğince sivil savunma amiri olarak
görevlendirilmesi gerekirken, söz konusu görevlendirmenin yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik’in 8
inci maddesi),
3.3.2.2. Sivil savunma amirinin faaliyetlerini eksiksiz yürütebilmesi için gerekli büro, kilitli dolap ve
benzeri aracın temin edilip edilmediği (Yönetmelik 6 ncı maddesi),
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3.3.3. Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca dağıtımlı olarak Bakanlığın tüm
birimlerine dağıtımlı olarak gönderilen 11/10/2010 tarih ve 210182 sayılı Sivil Savunma Hizmetleri
Talimatı uyarınca;
3.3.3.1. Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı heyetleri, Valilik, Bakanlığımız üst yöneticisi, müfettişi, denetçisi, kontrolörü ve sivil
savunma uzmanı tarafından yapılacak denetlemelere esas olan konularla ilgili gizli doküman ve
yazıların, saklama süreli standart dosya planına göre dosyalanarak düzenli bir şekilde muhafaza
edilip edilmediği,
3.3.3.2. Sivil savunma amiri olarak görevlendirilen personelin zorunlu sebepler dışında
değiştirilmemesi, görevlendirilen personelin ad, soyad, telefon ve fax numarası ile varsa diğer
iletişim bilgilerinin 03/11/2010 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi,
bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikler hakkında da zamanında bilgi verilmesi hususlarına
uyulup uyulmadığı,
3.4. Milli Alarm Talimatı
20/12/2004 tarihli “Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Alarm Sistemi Yönergesi”ne göre hazırlanan
“Milli Alarm Muhtırası”nın bulunup bulunmadığı, muhtıranın muhafazasında gizlilik derecesine
uyulup uyulmadığı ve muhtıranın uygulanmasında doğabilecek görüş ve önerilerin her yıl Ağustos
ayına kadar Bakanlığa bildirilip bildirilmediği
hususlarına bakılacaktır.

4. EVRAK VE DOSYALAMA İŞLERİ
Evrak ve dosyalama işlerinin teftişinden amaç;
a) Yazışmaların süratli, yazışma kurallarına uygun ve zamanında yürütülüp yürütülmediği,
b) Evrak ve dosyaların düzenli bir şekilde muhafaza edilip edilmediği,
c) Evrakın işlem yapacak kişi/kişilere süratle iletilmesi için gerekli evrak-dosyalama sisteminin
oluşturulup oluşturulmadığı
hususlarını tespit etmek, varsa kırtasiyeciliğe dönük uygulamaların kaldırılması ile hata ve
eksikliklerin giderilmesi konularında ilgili memur ve amirlere rehberlik yapmaktır.
Teftişlerde evrak ve dosyalama işleri ile ilgili olarak;
4.1. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defterlerinin tutulup tutulmadığı, gelen ve giden evrakın evrak kayıt
defterlerine kaydedilip edilmediği, tutulan defterlerin her sayfasının numaralandırılıp
mühürlendikten sonra defterin son sayfasına sayfa sayısıyla ilgili şerh düşülüp düşülmediği, bu
defterlerde geliş ve gidiş kayıt numaralarının her takvim yılı başında “01” numaradan başlatılıp
başlatılmadığı, yıl sonlarında gelen/giden evrak kaydının hangi numarada bittiğine ilişkin deftere
birim amirince şerh düşülerek imzalanıp imzalanmadığı, defterlerde “Cevap No.” Hanelerinin
usulünce işlenerek gelen ve giden evrak kayıtları arasında bağlantı kurulup kurulmadığı, evrakın ait
olduğu dosyaya konulup konulmadığı,
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4.2. Evrak, dosya ve takip işlemlerinin Bakanlık Makamının 10/02/2004 tarih, 87 sayılı Onayı ile
yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Evrak ve Dosya Yönetmeliğine göre yapılıp
yapılmadığı, evrak dosyalarının Bakanlığımız Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığınca (Strateji Geliştirme Başkanlığı) hazırlanan Standart Dosya Planına göre düzenlenip
düzenlenmediği, birimce yazılan yazıların bu plana göre numaralandırılıp numaralandırılmadığı,
dosya planına göre açılan dosyaların işlendiği “Nümerik Dosya Fihristi” ve “Alfabetik Dosya
Fihristi”nin düzenlenip düzenlenmediği,
4.3. Yazıların 02/12/2004 tarih, 25698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Resmi
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanıp
hazırlanmadıkları,
4.4. Evrak zimmet ve posta zimmet defterlerinin tutulup tutulmadığı, pul sarflarının usulünce yapılıp
yapılmadığı ve bununla ilgili bir defter kaydının tutulup tutulmadığı, şehirdışı telefon görüşmelerine
ilişkin görüşme tarihi, görüşülen telefon numarası, kişi ve kurum gibi hususları İçeren bir defter
tutularak resmi-özel ayırımının yapılıp yapılmadığı, bu görüşmelerin PTT şehirlerarası telefon
görüşmesi ayrıntı listelerine uygun olup olmadığı,
4.5. Teftiş defteri ve dosyasının tutulup tutulmadığı (Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu
Tüzüğü Madde 33), birimin geçmiş yıllardaki teftişi neticesinde tanzim edilmiş bulunan Cevaplı
Raporların bir nüshası ile Cevaplı Rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan İnceleme
Raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazıların ve
bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgelerin bu dosyaya konulup konulmadığı
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Madde 52),
4.6. Cevap bekleyen evrakın takip ve tekitlerinin yapılıp yapılmadığı, Tekit ve Takip Defterinin olup
olmadığı (Kültür ve Turizm Bakanlığı Evrak ve Dosya Yönetmeliği Madde 19), gelen yazılara süresi
içinde cevap verilip verilmediği, işlemi tamamlanmış olan evrakın zamanında dosyasına takılıp
takılmadığı,
4.7. Genelgelerin tarih ve numara sırasıyla saklanıp saklanmadığı ve ilgili personele okutularak
imzalarının alınıp alınmadığı
hususları üzerinde durulur.

5. PERSONEL DURUMU
Birimin kuruluş amacını gerçekleştirebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte personelinin olması ve bu
personelin etkin ve verimli bir biçimde yönlendirilebilmesi gerektiğinden, personelin öncelikle
yeterli sayı ve nitelikte olup olmadığı tespit edilecek ve birimdeki görev dağılımının amaca uygun
yapılıp yapılmadığı üzerinde durulacaktır.
Teftişlerde personel durumu ile ilgili olarak;
5.1 Birimlerde personel için, dış kapağında personelin fotoğrafı yapıştırılmış, adı ve soyadı ile
memuriyet sicil numaralan yazılmış birer özlük dosyası açılıp açılmadığı, özlük dosyalarının;
İlk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgelerin bulunduğu birinci bölüm,
Öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve
incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi tarafından
verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ikinci bölüm,
113

Memurun kullandığı izinlere ilişkin belgelerin bulunduğu üçüncü bölüm,
Memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları,
yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin
belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporlarının yer aldığı bulunduğu dördüncü
bölüm,
Kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına
ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin
bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgelerin bulunduğu beşinci bölüm,
Memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve kademe
ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin
belgelerin yer aldığı altıncı bölüm,
Ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin bulunduğu yedinci
bölüm,
Askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile
yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve
belgelerin bulunduğu sekizinci bölüm
şeklinde bölümlere ayrılıp ayrılmadığı, yazı ve belgelerin tarih sırasıyla muntazam olarak ait
olduğu bölümlere, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik sıraya göre konulup konulmadığı,
özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilip edilmediği,
görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyalarının muhafaza edilip edilmediği
(Devlet Personel Başkanlığınca 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2 Seri
No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği)
5.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen
personelin personel bilgi dosyalarında; kronolojik sıraya göre sözleşmeler, öğrenim durumuna ilişkin
belgeler, kurum içi yer ve unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin
bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler tutulup tutulmadığı (Devlet Personel
Başkanlığınca 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2 Seri No’lu Kamu
Personeli Genel Tebliği),
5.3. Personel atama ve terfi işlemlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuata
uygun yapılıp yapılmadığı,
5.4. Aday memurlarla ilgili işlemlerin Devlet Memurları Kanununun 54-58. maddelerine göre
yürütülüp yürütülmediği,
5.5. Personeli ilgilendiren terfi, tecziye, görevlendirme gibi durumlarla ilgili yazı ve belgelerin
kendisine tebliğ edilip edilmediği,
5.6. Diğer kurumlardan Bakanlığa atanan veya Bakanlıktan başka kurumlara atanan personelin maaş
nakil ilmühaberlerinin bulunup bulunmadığı, Valilikçe tayini yapılan personelin tayinlerinin
Bakanlığa bildirilip bildirilmediği, Bakanlıkça tayin olunan personelin göreve başlama tarihinin
(Valilik kanalıyla) Bakanlığa yazılıp yazılmadığı,
5.7. Personelin kadro ihtiyaçlarının bir üst makama zamanında bildirilip bildirilmediği (Kadro İhdası,
Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik 13/05/1984-18400 R.G.),
5.8. Personelin izin işlemlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine ve bu konudaki
talimat ve genelgelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ( 140 Seri No.lu Devlet Memurları
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Kanunu Genel Tebliği 17/08/1995-22377 R.G., Personel Dairesi Başkanlığının 23/02/2005 tarih ve
21280 sayılı yazısı, 2 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı
R.G.), izinlerin cetveller üzerinde takip edilip edilmediği, hastalık izinlerinde Devlet Memurlarının
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile Memurların Hastalık Raporlarını Verecek
Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine riayet edilip edilmediği,
5.9. Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 40. maddesi
gereğince personelden tedavi yardımı beyannamesi alınıp alınmadığı, değişiklik halinde 15 gün
içinde yeniden bir beyanname düzenlenip düzenlenmediği,
5.10. Personelden memuriyete ilk girişte, mal varlığında önemli bir değişiklik olması durumunda ve
sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereğince mal bildirimi
alınıp alınmadığı, personelin özlük dosyalarına konulup konulmadığı,
5.11. Personelin mesaiye geliş ve gidişlerinin devam föyleri üzerinde takip edilip edilmediği, sabah,
öğle ve akşamlan personel tarafından imzalanan bu föylerin amir tarafından kontrol edilerek mesaiye
düzenli olarak devam edilmesinin sağlanıp sağlanmadığı,
5.12. 27/09/2008 tarih ve 27010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu
İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kamu
idarelerinin denetim elemanları, kendi mevzuatları gereğince yapacakları her türlü soruşturma,
denetim ve incelemeler sırasında, işyerlerinde çalıştırılanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu gereği sigortalı olup olmadığını tespit ederek sigortasız çalıştırılanların ve
Kanun’a göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik
bildirilmesine ilişkin tespitlerini en geç bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri
gerektiğinden, teftiş edilen birimlerde hizmet alımı çerçevesinde temizlik ve özel güvenlik
hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilip bildirilmediği, sigortalı sayılanların prime
esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının tam olarak bildirilip bildirilmediği
5.13. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20 nci ve 29/08/2003 tarih, 25214
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde, idarelerin teftiş ve denetim elemanlarının, kendi
mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında, yabancı
çalıştıran işverenler ile yabancıların Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de
denetleyecekleri hüküm altına alınmış olduğundan istihdam edilen yabancı uyruklu misafir sanatçı ve
uzmanlar için, başta çalışma izni alınması olmak üzere, sayılan mevzuatta yer alan yükümlülüklerin
yerine getirilip getirilmediği
hususları üzerinde durulur.
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B. ANA HİZMET BİRİMLERİ
1.KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.1. Müzeler
1.1.1.Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.1.2.Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslar dışında aşağıdaki hususlara bakılacaktır.
1.1.2.1. Depo, kasa, vitrin ve teşhir salonlarının anahtarlarının, Müdürün veya Müdür Yardımcısının,
yoksa Müdürün belirleyeceği bir ihtisas elemanının sorumluluk ve muhafazası altında mühürlü bir
dolapta veya kasada bulundurulup bulundurulmadığı; zimmetlisinden alınan ve aynı gün mesai bitiminde
anahtarın tesliminin, müdürlükçe tasdik edilen anahtar teslim defterine işlenip işlenmediği; mesai saatleri
dışında müzeye ait herhangi bir anahtarın personelin üzerinde bulundurulup bulundurulmadığı; teşhir
salonlarının giriş kapılarının kilitlenip mühürlenerek, her sabah mührün kontrol edilerek salonun ziyarete
açılıp açılmadığı; aynı şekilde bütün vitrinler, eser depolarının kapısı ve eser saklanan dolap ve
benzerlerinin de kilitli (sadece kendi anahtarıyla açılabilen) ve mühürlü tutulup tutulmadığı, bunların
açılış ve kapanışlarda, mühürlerinin yetkililerince kontrol edilerek ve tutanağa bağlanıp bağlanmadığı (İç
Hizmetler Yönetmeliği Mad. 7, Müzecilik Kılavuzu “Teşhir Salonu ve Depoların Güvenliği”),
1.1.2.2. Zimmetlisinin kilitli ve mühürlü yerlere girmesi için yanında nöbetçi ihtisas elemanı ve bir müze
görevlisinin daha bulunup bulunmadığı; açılma ve kapanmaların ciltli depo giriş çıkış kontrol defterine
kaydedilip kaydedilmediği; zimmetlisinin bulunmadığı zamanlarda bu yerlere zorunlu hallerde,
idarecilerden birisinde bulunacağı bir komisyonca, aynı usulle girilip girilmediği; bir depoda birden fazla
personelin zimmetli eseri bulunması halinde, girişlerin en az zimmetli bir kişi ile nöbetçi ihtisas
elemanının (yoksa nöbetçi memurun) bulunmasıyla yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılıp
yapılmadığı; zorunlu hallerde kullanılması gerekli yedek anahtarların, müze idaresinde kilitli ve mühürlü
özel kasa ve sağlam bir anahtar dolabında muhafaza edilip edilmediği; söz konusu anahtar dolabının,
müze müdürü veya müze müdür yardımcısının hazır olacağı komisyon marifetiyle ve tutanakla açılıp
açılmadığı; zorunlu hallerde teşhir salonları ve vitrinlerin bir komisyon marifetiyle açılıp kapatılarak, bu
işlemin bir tutanakla tespit edilip edilmediği; büroların anahtarlarının müdür tarafından belirlenecek bir
eleman sorumluluğunda ayrı bir dolapta muhafaza edilip edilmediği (İç Hizmetler Yönetmeliği Mad. 7,
Müzecilik Kılavuzu “Teşhir Salonu ve Depoların Güvenliği”),
1.1.2.3. Bakanlığın izni olmadan bir eserin, Valiliğin izni olmadan da bir ayniyatın müzeden dışarı
çıkarılmaması (İç Hizmetler Yönetmeliği Mad. 7),
1.1.2.4. Müzeye gelen ziyaretçilerin müzeyi ziyaretlerinden önce, yanlarındaki çanta ve benzeri eşyaların,
müze girişindeki görevli personel tarafından bagaj numarası verilerek teslim alınması (İç Hizmetler
Yönetmeliği Mad. 7, Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri),
1.1.2.5. Adaylığı kaldırılmamış olanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına mensup personele zimmetle
müzelik eser teslim edilmemesi; zorunlu hallerde Bakanlığın izin ve görüşüne göre işlem yapılması (İç
Hizmetler Yönetmeliği Mad. 7),
1.1.2.6. Mesai saatleri dışında, müzenin vardiya güvenlik görevlileri ve müze müdürünün
görevlendireceği yetkili personel hariç müzeye ve ören yerlerine hiç bir kimsenin alınmaması (İç
Hizmetler Yönetmeliği Mad. 7, Müzecilik Kılavuzu “Nöbet Sistemi”)
hususlarına uyulup uyulmadığı,
1.1.2.7. Müze idaresince, her ayın sonunda müzenin özelliğine göre haftalık veya günlük periyotlar
halinde bir sonraki ayın nöbet çizelgesi hazırlanıp hazırlanmadığı; nöbet devir tesliminin, müze
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müdürlüğünce tasdik edilmiş ciltli nöbet devir teslim defterine kaydedilip kaydedilmediği; nöbet devir
tesliminin ilgili personel gözetiminde yapılıp yapılmadığı ve bunun uygunluğunun Müze Müdürü veya
müdür yardımcısı tarafından denetlenerek tasdik edilip edilmediği; mesai başlangıcında ve sonunda müze,
gece ve gündüz vardiya güvenlik görevlileri, nöbetçi memur, ihtisas elemanı ve iç hizmetler şefi olarak
görevli personel nezaretinde, gerekli fiziki kontrollerin yapılarak, durumun ciltli ve müze müdürlüğünce
tasdikli nöbet defterine işlenerek imzalanıp imzalanmadığı; gecede iki vardiya halinde görev yapılıyorsa,
vardiya güvenlik görevlileri arasında da görev devir tesliminin aynı deftere işlenerek imzalanıp
imzalanmadığı (Müzecilik Kılavuzu “Nöbet Sistemi”),
1.1.2.8. Teşhir salonlarının periyodik olarak müze müdürü veya müdür yardımcısı tarafından kontrol
edilerek durumun teşhir kontrol defterine kaydedilip kaydedilmediği (Müzecilik Kılavuzu “Teşhir Salonu
ve Depoların Güvenliği”),
1.1.2.9. Bekçi kontrol saatlerinin aksatılmadan kurulup kurulmadığı ve gerekli kontrollerin nöbetçi ihtisas
elemanı veya nöbetçi memur tarafından yapılarak müdüriyet tarafından da onaylanıp onaylanmadığı
(Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.10. Kapalı devre TV, alarm cihazları ve müzenin korunmasına yönelik diğer cihaz ve sistemlerinin
faaliyette olup olmadığı ile müze güvenlik personelinin görevini layıkıyla yapıp yapmadığının bizzat
müdür, müdür yardımcısı ve nöbetçiler (ihtisas elamanı, memur) tarafından kontrol edilip edilmediği
(Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.11. Müze teşhir salonları ve depolarındaki tüm eserlerin geriye dönük envanter çalışmaları ve
fotoğraf çekimlerinin belli bir takvim oluşturularak en kısa sürede tamamlanarak oluşturan takvimlerin
Bakanlığa bildirilip bildirilmediği (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.12. Müze müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan taşınmaz kültür varlıklarının içlerinde
çalınabilir nitelikte bulunan çini fresk, kabartma, ikona, mozaik ve benzeri süsleme elemanlarının
fotoğraflı envanterinin çıkarılarak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi verilip verilmediği (Müzecilik Kılavuzu
“Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.13. Emniyet ve jandarma ile koordineli çalışılarak, müze ve ören yerlerinin korunmasının sağlanıp
sağlanmadığı; istihbarat faaliyetlerine ağırlık verilerek, eski eser kaçakçılığı ve gizli define arayıcılığı gibi
konularda alınan her türlü duyum gereği için ilgili makamlara duyurulup duyurulmadığı, ayrıca Bakanlığa
bilgi verilip verilmediği (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.14. Meydana gelen kaçak kazı, eski eser kaçakçılığı gibi olayların basın ve ihbarcılardan önce
anında bildirilip bildirilmediği; eski eser kaçakçılığı ile ilgili davaların takip edilerek, Hazine
avukatlarının bilgilendirilip bilgilendirilmediği; kaçak kazı ve eski eser kaçakçılığının nasıl yapıldığı,
olayın mahkemeye intikal edip etmediği olaya karışan şahısların kimlikleri ile herhangi bir konuda
(define kazısı, eser satışı, eski eser ticareti, koleksiyonculuk vb.) ilişkilerin olup olmadığı hususlarının
araştırılarak, gelişmelerden ve sonuçlarından ivedilikle Bakanlığa bilgi verilip verilmediği (Müzecilik
Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.15. Müze veya ören yerlerinden eser çalınması durumunda, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra
çalınan eserlerin envanter bilgilerinin en kısa süre içinde Bakanlığa gönderilip gönderilmediği (Müzecilik
Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.16.Yurt dışına çıkarılmasına izin verilen 2863 sayılı Kanun kapsamına girmeyen imitasyon veya
etnografik nitelikteki malzemelerin, ekspertiz raporlarının herhangi bir suistimale yer vermeyecek
biçimde, her türlü envanter bilgisini içerecek şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı (Müzecilik Kılavuzu
“Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.17. Müzelerde yapılmakta olan inşaat, onarım, restorasyon çalışmaları sırasında sıkı denetimler
yapılarak, çalışmayı üslenen müteahhit ile yanında çalışan işçilerin fotoğraflı kimlik bilgilerinin, işin
başlama ve bitim tarihi gibi bilgilerin müzede saklanıp saklanmadığı, mesai saatleri dışındaki zorunlu
çalışmalar için müze müdürlüğünün her türlü güvenlik önlemlerini alıp almadığı (Müzecilik Kılavuzu
“Diğer Güvenlik Önlemleri”),
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1.1.2.18. Müze güvenlik sistemleri ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının koruma durumları periyodik
olarak müze müdürlükleri tarafından gözden geçirilerek güvenlik kontrol defterine kaydedilip
kaydedilmediği (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.19.Yangın ve sabotajlara karşı tedbir olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak, konu
ile tatbikat yapılıp yapılmadığı (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.20. Güvenlikle ilgili genel mevzuat genelge ve gerekli bilgilerin düzenli toplantılar yapılarak
personele duyurularak, gereklerine titizlikle uyulmasının sağlanıp sağlanmadığı (Müzecilik Kılavuzu
“Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.21. Yerel özelliklere göre alınması gerekli diğer önlemlerin ilgili müze müdürlüğü tarafından alınıp
alınmadığı (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”),
1.1.2.22. Kolay taşınabilir eserler ile parçaları kolay sökülebilen eserlerin teşhire çıkarılmaması hususuna
uyulup uyulmadığı (Genelge 25/09/1987/8910),
1.1.2.23. Müze ve örenyerlerindeki güvenliği sağlayan personele görev ve sorumlulukları maddeler
halinde belirlenip yazılı görev talimatı olarak duyurulup duyurulmadığı, bu hususlarda gizliliğe azami
dikkat gösterilerek Bakanlıktan izin alınmadan basın yayın kuruluşlarına bilgi aktarılıp aktarılmadığı, söz
konusu görev talimatında tabanca taşıma konusuna yer verilip verilmediği (İç Hiz. Yön. 6, Müzecilik
Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”, Genelge 20/07/1976-184),
1.1.2.24. Müze güvenlik görevlilerine (Bekçi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi) tabanca atış talimi
yaptırılıp yaptırılmadığı ve bu konuda tutanak düzenlenip düzenlenmediği (Genelge 17/07/1980-311),
1.1.2.25. Müzede bir elemanın “Savunma Amiri” olarak görevlendirilip görevlendirilmediği (Genelge
13/10/1980-319)
1.1.2.26. Müze ile en yakın mahalli karakol veya alarm merkezi arasında alarm sistemi kurulup
kurulmadığı veya bununla ilgili projenin hazırlanarak ödenek istenip istenmediği (Genelge 09/09/198180),
1.1.2.27. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen kültürel, bilimsel, sanatsal
ve diğer etkinlikler için yapılan tahsislerin usulünce yürütülüp yürütülmediği (Kültür ve Turizm Bakanlığı
Süreli Kullanım Yönergesi-01/05/2011),
1.1.2.28. Müzelerde eserlerin çalınması veya kaybolması halinde, durumun tutanakla düzenlenerek anında
emniyete haber verilip verilmediği, durumun ayrıntılı komisyon raporuna, varlıkların listesinin, fotoğraflı
kültür ve tabiat varlığı envanter fişleri de eklenerek ivedilikle Bakanlığa bildirilip bildirilmediği
(Müzecilik Kılavuzu “Kaybolan, çalınan ve yapılan sayım sonunda bulunamayan varlıklarla ilgili olarak
yapılacak işlemler”),
1.1.2.29 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan yakalanan
kişilerden ele geçen eserlerin bir kısmının anılan Kanun kapsamı dışında, yanıltıcı özellikleri bulunan
taklit eser olması ve bunların dolandırıcılıkta kullanılıyor olması nedeniyle müze müdürlükleri, özel
müzeler ve koleksiyoncuların vakit kaybedilmeden uyarılması bakımından, müze müdürlükleri ile bağlı
müze müzelere getirilen sahte eserlerin fotoğraf ve bilgilerinin üstte fotoğraf ve altta bilgileri yer alacak
şekilde düzenlenerek 1 adet CD’ye kaydedilmiş olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı (“Sahte Eser Fotoğraflarının WEB Sayfasında
Yayınlanması” konulu 24/06/2009 tarih ve 120111 sayılı Genelge),
1.1.2.30 Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi konusuyla ilgili olarak doldurulacak formların Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03/09/2010 tarih ve 187710 sayılı Genelgesinde belirtildiği
şekilde ve sürelerde doldurularak Genel Müdürlüğe gönderilip gönderilmediği (“Kültür Varlığı
Kaçakçılığının Önlenmesi” konulu 03/09/2010 tarih ve 187710 sayılı Genelge),
1.1.3. Müzecilik Hizmetleriyle Îlgilî Çalışmalar
Müzecilik hizmetleriyle ilgili çalışmaların teftişinde :
1.1.3.1. İş Bölümü Ve Aylık Toplantılar
1.1.3.1.1. Her ayın birinci haftası içinde aylık toplantı yapılarak, toplantı sonuçlarının bir tutanağa
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bağlanıp bağlanmadığı, üçer aylık uygulama ve izleme sonuçlarının Genel Müdürlüğe bildirilip
bildirilmediği (İç Hiz. Yön. 6, 6/b),
1.1.3.1.2. Müze personeli arasında iş bölümü yapılıp yapılmadığı; personele Müzeler İç Hizmetler
Yönetmeliğinde belirtilen veya müze idaresince yapılan iş bölümüne göre görevlerinin yazılı olarak tebliğ
edilip edilmediği (İç Hiz. Yön. 6, 8/a),
1.1.3.1.3. Müze Araştırmacıları ve Arkeologların her ay muntazaman ve detaylı olarak aylık çalışma
raporu düzenleyip düzenlemedikleri (Genelge: 12/09/1978-237), bunların müze idaresine verilip
verilmediği (Genelge 08/04/1981-389),
1.1.3.1.4. Müze Müdürlüğünce faaliyet raporlarının değerlendirilerek, her üç ayda bir Genel Müdürlüğe
gönderilip gönderilmediği (Genelge 09/01/1987-194),
1.1.3.2. Eser Satın Alma İşleri
1.1.3.2.1. 2863 sayılı Kanun kapsamına giren, korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere
kazandırılması için, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı (İç Hiz.Yön. 5/d, Genelge 21/12/1990-8748),
1.1.3.2.2. Eser satın alınmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı (Kanun 25, Kamu İhale
Kanunu Mad. 22/d, Tasnif Tescil Yön., Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hak. Yön.,
Genelge 22/03/1984-2612, 30/07/1986- 7694, 08/04/1987-3155),
1.1.3.2.3. Müzeye getirilen eserler karşılığında, getirenlere "Taşınır Geçici Alındısı” verilip verilmediği
(Tasnif Tescil Yön. 4),
1.1.3.2.4. Değerlendirme Komisyonlarının; üç kişiden az olmamak üzere ihtisas elemanlarından
oluşturulacağı, Komisyonda müze müdürü veya müdür yardımcısının bulunmaması durumunda üyeler
arasından bir kişinin başkan olarak belirleneceği, Komisyonun otuz gün içerisinde karar vermesi gerektiği
hükümlerine uyulup uyulmadığı (Tasnif Tescil Yönetmeliği. Mad. 5, 6),
1.1.3.2.5. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, değerlendirme komisyonunca müzelere
alınmasına karar verilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları için ihtisas elemanlarından oluşan kıymet takdir
komisyonu kurulup kurulmadığı, Komisyonun üyeler tarafından taşınır kültür ve tabiat varlığı için
belirlenecek değerlerin ortalamasını eserin kıymeti olarak belirleyeceği ve otuz gün içerisinde karar
vererek ilgilisine tebliğ edileceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Tasnif Tescil Yön. Mad. 5, 6),
1.1.3.2.6. Değerlendirme ve kıymet takdir komisyonlarının, kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi veya
değerlerinin takdirinde kendilerini yeterli görmemeleri halinde durumun Bakanlığa bildirilip
bildirilmediği (Tasnif Tescil Yön. Mad. 7),
1.1.3.2.7. Değerlendirme Komisyonu tarafından, korunması gerekli görülmeyerek tescil dışı bırakılan
kültür ve tabiat varlıklarının, sahiplerine Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 sayılı Tescil Dışı Taşınır
Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi ile iade edilmesi gerektiği, ancak yanıltıcı nitelikleri sebebiyle piyasada
dolaşımı uygun görülmeyen tescil dışı bırakılan kültür varlıkları müzede alıkonulacağı, Müzeyi yanıltmak
amacıyla sahte kültür varlığı getirdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiği
hususlarına uyulup uyulmadığı (Tasnif Tescil Yön. Mad. 9),
1.1.3.2.8. Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli
görülmeyenler ile bu nitelikte olup da sahiplerince müzelere satılmak istenmeyen taşınır kültür varlıkları
için Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 sayılı Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi
düzenlenerek iade edilip edilmediği (Tasnif Tescil Yön. Mad. 10),
1.1.3.2.9. Etütlük nitelikteki kültür ve tabiat varlıklarından müzede bulunması yararlı görülenlerin eskilik
ve sanat değerine bakılmaksızın etütlük eser defterine kayıt edilmek üzere müzelerde muhafaza altına
alınması gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı (Tasnif Tescil Yön. Mad. 10),
1.1.3.2.10. Yönetmelik eki Ek-2’de yer alan Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi
alanların ilgili müze müdürlüğüne en az üç yılda bir varlığın kendisinde bulunduğuna dair bildirimde
bulunması gerektiği, müzenin bu süre dolmadan da denetim yapabileceği veya bildirimde bulunulmasını
isteyebileceği, belgede belirtilen kültür ve tabiat varlığını kaybedenlere ve zarar verenlere değerinin
ödetileceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Tasnif Tescil Yön. Mad. 10),
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1.1.3.2.11. Emanet Belgesi ve Değerlendirme Komisyonu raporlarında; eserlerin adı, cinsi, ölçü ve tarif
gibi ayırıcı özelliklerine yer verilip verilmediği (Genelge 30/07/1986-7694),
1.1.3.2.12. İkramiye verilmesinde usulüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı (Kanun 64, İkramiye Yön. 35, 7).
1.1.3.2.13. Müzayedelerden eser satın alımının usulüne uygun olup olmadığı (Müzayede ve Ekspertiz
İşlerinde Uygulanacak Esaslar 21/12/1990-8748 sayılı Genelge ekidir),
1.1.3.3. Eser Envanteri
1.1.3.3.1. Müzeye alınan eserlerin Müze Defterine kayıt işlerinin geciktirilmemesi, envanter işlemlerinin
ise en geç bir ay içinde yapılması, envanterlenmemiş eser bırakılmaması hususlarına uyulup uyulmadığı
(Taşınır Mal Yönetmeliği Mad. 9-10, İç Hiz. Yön. 19, Genelge, 29/07/1987-7184, 29/02/1988-1917),
1.1.3.3.2. Eserlere bir sicil numarası verilip verilmediği (Taşınır Mal Yönetmeliği Mad. 36),
1.1.3.3.3. Eser ölçülerinin doğru alınıp alınmadığı, defterlere eserlerin krokilerinin çizilip çizilmediği
veya fotoğraflarının yapıştırılıp yapıştırılmadığı,
1.1.3.3.4. Müze Defterlerine sayfa numaralarının yazılıp yazılmadığı,
1.1.3.3.5. Değeri belli olmayan eserlere usulünce fiyat takdir edilip edilmediği (Taşınır Mal Yönetmeliği
Mad. 13),
1.1.3.3.6. Envantere kayıtlı bütün eserlerle ilgili gerekli sayımların yapılıp yapılmadığı (Taşınır Mal
Yönetmeliği Mad. 32, Müzecilik Kılavuzu “Yıl Sonu Sayımı”),
1.1.3.3.7. El yazması eserlerin envanter niteliğindeki açıklamalı listelerinin Genel Müdürlüğe gönderilip
gönderilmediği (Genelge, 17/07/1980-312).
1.1.3.4. Teşhir
1.1.3.4.1. Teşhir salonlarının yeterli olup olmadığı, salonların ışık ve vitrin durumlarının eserlerin en iyi
şekilde teşhirine uygun olup olmadığı,
1.1.3.4.2. Mümkün olduğunca kronolojik bir sistem içinde ilmi bir teşhir yapılıp yapılmadığı (İç Hiz.
Yön. 5/a); teşhirdeki eserlerin yerlerini ve envanter numaralarını gösterir bir teşhir planı hazırlanıp
hazırlanmadığı (İç Hiz. Yön. 19, Müzecilik Kılavuzu “Teşhir Salonu ve Depoların Güvenliği”),
1.1.3.4.3. Vitrinlere tanıtıcı etiketler konulup konulmadığı, salonlara eğitici ve tanıtıcı levhalar asılıp
aşılmadığı (Genelge 07/10/1983-8755, 20/01/1984-454); bu levhaların ziyaretçilerin daha rahat
okuyabileceği şekilde iri puntolarla yazılması ve aydınlık bir mekana, yüksekliğinin ortalama insan boyu
dikkate alınarak yerleştirilmesi hususuna uyulup uyulmadığı (Genelge 11/12/1990-8410),
1.1.3.4.4. Müze bahçesinde eser teşhiri yapılıp yapılmadığı, müze bahçelerinde bulunan ve teşhiri
olumsuz yönde etkileyen malzemelerden hurda olanlarının demirbaştan düşümünün yapılıp yapılmadığı,
kullanılır durumda olanlarının kapalı bir yerde depolanıp depolanmadığı (Genelge 04/04/1983-2262)
1.1.3.5. Depolama
1.1.3.5.1. Eserlerin muhafaza edildiği depoların ihtiyaca yeterli olup olmadığı, raf ve depoların eser
depolanmasına uygun olup olmadığı,
1.1.3.5.2. Depodaki eserlerin sağlıklı bir şekilde korunup korunmadığı, deponun ilmi çalışmalara imkan
verecek şekilde düzenlenip düzenlenmediği (İç Hiz.Yön. 5/b),
1.1.3.5.3. Depodaki eserlerin temizliğinin yeterince yapılıp yapılmadığı (İç Hiz. Yön. 13, Genelge
20/01/1984-453),
1.1.3.5.4. Deponun düzenli ve tasnifli olup olmadığı, yapılan tasnife göre eser listeleri düzenlenmesi veya
depo yardımcı defteri tutulması hususlarına uyulup uyulmadığı; etütlük eserlerin, tasnif edilerek müzeye
geliş şekli, yeri ve zamanını içeren bilgilerin etiketlerine yazılıp yazılmadığı (İç Hiz.Yön. 20, Müzecilik
Kılavuzu “Depo Tanzimi”),
1.1.3.6. Eserlerin Korunması (Konservasyon)
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Eserlerin rutubet, oksidasyon, kurt ve ışık tesirlerine karşı korunmaları için tedbir alınıp alınmadığı, acele
müdahaleyi gerektiren eserlerin tespit edilerek korunması yönünde gerekli girişimde bulunulup
bulunulmadığı (İç Hiz. Yön. 5/e, 8/ç, 10/j),
1.1.3.7. Atölye Ve Laboratuar Çalışmaları
1.1.3.7.1. Müzede laboratuar, iş ve fotoğraf atölyeleri mevcut olup olmadığı,
1.1.3.7.2. Fotoğrafhanede görevli eleman bulunup bulunmadığı (İç Hiz.Yön. 10/h),
1.1.3.7.3. Laboratuarda yeterli alet, edevat ve kimyevi maddenin mevcut olup olmadığı; laboratuarın
temizliğinin yeterli olup olmadığı (İç Hiz. Yön. l2/c,13); makine, alet ve malzeme ihtiyacının zamanında
idareye bildirilip bildirilmediği; bunların bakım ve korumasının yapılıp yapılmadığı (İç Hiz. Yön. 12/e),
1.1.3.7.4. Fotoğrafhanede tüketim malzemeleri ve bunların sarflarını gösteren bir defter kaydının tutulup
tutulmadığı (İç Hiz. Yön. 12/b),
1.1.3.7.5. Fotoğrafhanede negatif ve slayt arşivi olup olmadığı, arşiv defterinin usulünce işlenip
işlenmediği (İç Hiz.Yön. 12/d),
1.1.3.7.6. Fotoğrafhanede, yıl sonunda bir komisyonca sayım yapılıp yapılmadığı, sayım sonucunda
tutanak düzenlenip düzenlenmediği (İç Hiz. Yön. 12),
1.1.3.7.7. Fotoğrafhaneden, fotoğraf makinesinin, müdür veya yardımcısının izni ile ve sadece resmi işler
için senet karşılığında verilip verilmediği (İç Hiz.Yön. 12),
1.1.3.8. İlmi Çalışmalar
1.1.3.8.1. Eserlerin katalog fişlerinin iki nüsha halinde hazırlanması ve bir nüshasının müzede muhafaza
edilerek, diğer nüshasının istendiğinde Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere hazır bulundurulması hususlarına uyulup uyulmadığı (İç Hiz. Yön. 19, Genelge 29/04/1986-4311, 03/05/1988-3989),
1.1.3.8.2. Eserler üzerinde ilmi çalışma yapılıp yapılmadığı (İç Hiz.Yön. 10/e),
1.1.3.8.3.Müdür ve müdür yardımcıları dahil bütün müze araştırmacıları ve arkeologların makale
çalışması yapıp yapmadıkları ve bunların Bakanlığa yollanıp yollanmadığı (Genelge 08/04/1981-338).
1.1.3.9. Bölge Çalışmaları
1.1.3.9.1. Bölge içerisinde müzeye haber verilen taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları için gerekli
işlemlerin yapılıp yapılmadığı (Kanun 4),
1.1.3.9.2. Görev verilmesi halinde, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
ile ilgili tespit çalışmaların yapılması; tescil ile ilgili belgelerin hazırlanması hususlarına uyulup
uyulmadığı (Kanun 7, 10, Tespit Tescil Yön.3, İç Hiz. Yön. 5/f), ildeki sivil mimarlık örneklerinin tespit
edilerek, kullanım amacı belirtilerek bunlara ait bilginin Genel Müdürlüğe iletilip iletilmediği (Genelge
25/05/1988-4467),
1.1.3.9.3. Eski mezar taşlarının tahribini önleyecek tedbirlerin alınıp alınmadığı (Genelge 20/05/1976176),
1.1.3.10. Eğitim Alanındaki Çalışmalar
1.1.3.10.1. Müzede ve müze dışında eğitici kurs, konferans ve geziler düzenlenip düzenlenmediği;
çevrenin kültür hayatının geliştirilmesine, kültürel değerlerimizin halka tanıtılmasına, eski eser kaçakçılığının ve tahribinin, gizli kazılar ile milli değerleri yok edici faaliyetlerin önlenmesine çalışılıp
çalışılmadığı (İç Hiz. Yön. 5/ç, 8/ı, 10/d, Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri),
1.1.3.10.2. Eski eser kaçakçılığı konusunda bir program çerçevesinde, her yıl güvenlik mensuplarına,
ilgili kamu kurum ve kuruluşu personeline, örenyerlerinde ve yakın çevresinde oturan vatandaşlara ve
öğrencilere konferans düzenlenmesi ve müze ile örenyerlerine tanıtıcı geziler tertiplenmesi hususlarına
uyulup uyulmadığı (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri, Genelge 09/08/1988-7053),
1.1.3.10.3. Müzenin tanıtımı için Genel Müdürlükçe bildirilen ebat ve tipe uygun olarak broşür bastırılıp
bastırılmadığı (Genelge 24/11/1988-10793),
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1.1.3.11. Müzenin Ziyaretçi Durumu ve Bilet İşleri
1.1.3.11.1. İstatistiki bilgilerin günü gününe belirlenmesi ve bu bilgilerin Ocak ayı içinde Genel
Müdürlüğe gönderilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı (İç Hiz.Yön. 8/e, 9/h, Genelge 15/11/198410805, 29/06/1990-4179),
1.1.3.11.2. Bakanlığımızca, müze ve ören yerleri için tespit edilmiş mesai saatlerine uymada gerekli
hassasiyetin gösterilip gösterilmediği (İç Hiz.Yön. 18, Genelge 08/08/1988-7029, 07/02/1990-1093, 1094,
12703/1990-1432, 13/03/1990-1440),
1.1.3.11.3. Müzeye giriş ücretlerinin tahsilinde Bakanlıkça belirlenen esaslara uyulup uyulmadığı
(Genelge 3.1.1989/59, 22.2.1989/1562, 1.5.1989/4199, 27.6.1989/6318),
1.1.3.11.4. Sayman mutemedi olarak görevlendirme yapılıp yapılmadığı, bilet hasılatının kasada
muhafaza edilip edilmediği, belirlenen miktara ulaşınca ve süresi içinde Döner Sermaye hesabına yatırılıp
yatırılmadığı, bilet işlemleriyle ilgili gerekli belgelerin düzenlenip düzenlenmediği (Genelge 18/05/198166 ve 30/11/1981-740),
1.1.3.11.5. Yeterli bilet bulundurulup bulundurulmadığı,
1.1.3.11.6. Müze ve ören yerinde, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve
Esaslan Hakkında Tüzük" (2006/10082 sayılı B.K.K. ile yürürlüğe giren Değişiklik: 03/03/2006 tarih ve
26097 R.G.) kapsamına giren eserlerden faydalanmak amacıyla film ve video çekimi, fotoğraf ve slayt
çekimi, resim yapma ve benzeri taleplerin, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
değerlendirilip değerlendirilmediği ve Tüzük gereği ücret alınıp alınmadığı (Tüzük Mad. 3, 4, Müz. Fot.
Çek. Mül. Kop. Yön. 7-9, 11, Genelge 03/01/1989-677),
1.1.3.12. Koleksiyon, Özel Müze, Ticaret Ve Define Araştırma İşleri
1.1.3.12.1.Koleksiyon:
1.1.3.12.1.1. Koleksiyonculuk yapmak için başvuruda bulunanların belgelerinin uygun olup olmadığı
(Kanun 26, Koleksiyon Yön. 5),
1.1.3.12.1.2. Koleksiyon işlemlerinin sıkı bir şekilde izlenip talepler aksamadan değerlendirilerek, gerekli
işlemin yapılıp yapılmadığı (Genelge 22/07/1981-16),
1.1.3.12.1.3. Koleksiyon belgesinin bir nüshasının Bakanlığa yollanıp yollanmadığı (Koleksiyon Yön.6),
1.1.3.12.1.4. Koleksiyoncuların eserlerini belgelerinde belirtilen yer dışında bulundurmaları halinde Müze
Müdürlüğünden izin alınıp alınmadığı (Koleksiyon Yön.11),
1.1.3.12.1.5. Koleksiyonların sergilenmesi sırasında yer belirleme işleminin yapılıp yapılmadığı
(Koleksiyon Yön.12),
1.1.3.12.1.6. Koleksiyoncu Envanter Defterinin bir nüshasının müzede saklanıp saklanmadığı
(Koleksiyon Yön. 7),
1.1.3.12.1.7. Koleksiyoncuların denetiminin yılda en az bir defa ve usulünce yapılıp yapılmadığı; denetim
raporunun bir nüshasının müzede saklanarak, diğer nüshasının Bakanlığa yollanıp yollanmadığı
(Koleksiyon Yön. 8),
1.1.3.12.1.8. Koleksiyonculuk izin belgesinin
değerlendirilmediği (Koleksiyon Yön. 15),

iptalini

gerektiren

hususların

değerlendirilip

1.1.3.12.1.9. Koleksiyoncular, koleksiyon defterlerine, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında olan
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait olan parçaları (lahit, stel, sütun başlığı ve benzeri)
kaydedemeyeceklerinden, bu hususa uyulup uyulmadığı (Hukuk Müşavirliğince alınan 28/02/2005 tarih
ve 22684 sayılı Makam Onayı),
1.1.3.12.1.10 Koleksiyonculuk belgesi bulunan ve aynı zamanda özel müze sahibi olan gerçek ve tüzel
kişilerin koleksiyon izin belgelerinin Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra iptal edilmiş
sayılıcağı hükümlerine uyulup uyulmadığı (Koleksiyon Yön. Geç. Md. 1)
1.1.3.12.2. Ticaret
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(Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti, Kanunun 27. maddesine istinaden yapılır.)
1.1.3.12.2.1. Başvuruların usulünce yapılıp yapılmadığı, müracaat evrakının tam olup olmadığı,
ruhsatnamenin bir nüshasının Bakanlığa yollanıp yollanmadığı (Ticaret Yön. Mad. 6),
1.1.3.12.2.2. Ticaret işlemlerinin çok sıkı izlenerek bekletilmeden yapılıp yapılmadığı (Genelge
22/07/1981-16),
1.1.3.12.2.3. Süresi dolan ruhsatnameler için iptal işlemi yapılıp yapılmadığı (Ticaret Yön. Mad.7),
1.1.3.12.2.4. Müze Müdürlüğünce, taşınır kültür varlığı ticareti yapanların denetiminin yapılıp
yapılmadığı; denetimler sonucunda örnek formun eksiksiz olarak doldurularak Genel Müdürlüğe
gönderilip gönderilmediği (Ticaret Yön. 11, Genelge 24/02/1989-1656),
1.1.3.12.3. Define İşleri
1.1.3.12.3.1. Define ruhsatının usulünce verilip verilmediği, belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı
(Define Yön. 7-10, İç Hiz,Yön.8/j, 10/c),
1.1.3.12.3.2 Define araması yapılmak istenen alana ilişkin koordinatlı vaziyet planında orman sayılan alan
içinde kalan kısımların “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre incelemesinin yapılması amacıyla Orman Bölge Müdürlüklerine, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerince hazırlanacak olan resmi yazı ile iletilmesi, anılan kurumca incelemeler yapıldıktan sonra
ön izin mahiyetindeki resmi yazı ile sakınca görülmediğinin bildirilmesi ve Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca da uygun görülmesi halinde define arama ruhsatının verilmesi gerektiği hususuna dikkat
edilip edilmediği (05/05/2010 tarih ve 93853 sayılı “Define Arama Yönetmeliği” konulu Genelge),
1.1.3.12.3.3. Define kazısının usulünce yapılıp yapılmadığı (Kanun 50, Define Yön. 16, 11/05/2009 tarih
ve 88421 sayılı Genelge),
1.1.3.12.3.4. Define kazısıyla ilgili tutanakların usulünce düzenlenerek, Bakanlığa yollanıp yollanmadığı
(Define Yön. 15, Genelge 24/02/1989-1657).
1.1.3.12.4. Özel Müzeler
1.1.3.12.4.1. Özel müzelere alınan kültür ve tabiat varlıklarının en geç otuz günlük sürede her iki envanter
defterinin devam eden sıra numarasına, usulüne göre kaydedilip, kaydedilmediği,( Özel Müzeler ve
Denetimleri Hakkında Yönetmelik 10, R.G.: 22.01.1984-18289, Değişik:24/11/2006)
1.1.3.12.4.2. Özel müzelerin, müze müdürlüğü uzmanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenip
denetlenmediği (Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik 11),
1.1.3.12.4.3. Denetimlerde özel müzelerdeki kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili
tedbirlerin alınıp alınmadığı, bu eserlerin ayrıntılı envanter bilgilerinin olup olmadığı gibi hususlara
bakılması gerektiği (,( Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik 11) ,
1.1.3.13. Örenyerleri

1.1.3.13.1. Müze ve ören yerleri giriş, bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının, Müze ve Ören
Yerleri Giriş, Bilgilendirme ve Yönlendirme Tabelalarına İlişkin Yönerge’de belirtilen hususlara
uygun olarak yapılarak yerleştirilip yerleştirilmediği (Yönlendirme Tabelaları Yönergesi),
1.1.3.13.2.Örenyerinde görevli bekçi varsa; 27/03/1981 gün ve 337 sayılı Örenyeri Bekçileri Talimatı
gereğince
1.1.3.13.2.1. Bekçinin resmi kıyafetli ve traşlı olup olmadığı (Mad.2),
1.1.3.13.2.2. Kaçak kazılara, kamp kurulmalarına, ticari film çekilmelerine müsaade edip etmediği, böyle
durumları ilgililere haber verip vermediği (Mad.3),
1.1.3.13.2.3. Ziyaretçilere rehberlik edip etmediği (Mad.4)
1.1.3.13.2.4. Vukuatları müzeye bildirip bildirmediği, ayrıca iki ayda bir genel durum raporu düzenleyip
düzenlemediği (Mad.6),
1.1.3.13.2.5. Ot temizliği yapıp yapmadığı, saha genişse bunu müzeye bildirip bildirmediği (Mad.7),
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1.1.3.13.2.6. Tabancası olup olmadığı, mermi sayısı, müzece teslim edilen mermi dışında mermi
bulundurup bulundurmadığı (Mad.15, 16, 17),
1.1.3.13.3. Her türlü yazışmaların, eşya ve malzeme devir teslimi ile ilgili liste ve tutanakların bir dosyada
saklanıp saklanmadığı (Mad.11),
1.1.3.13.4. Bakanlığımızca girişi ücrete tabi tutulan örenyerlerinde bilet işlemlerinin usulüne uygun
olarak yürütülüp yürütülmediği, ziyaretçilerle ilgili istatistik tutulup tutulmadığı (Mad.25, 26),
1.1.3.13.5. Örenyerinde araştırma yapan yabancıların çalışmalarının müze elemanı denetiminde yapılıp
yapılmadığı ve çalışma sonunda rapor düzenlenip düzenlenmediği (Genelge 27/07/1981-46),
1.1.3.13.6. Ören yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle, örenyerlerindeki taşınabilir
eserlerin tespiti ve bunların fotoğraflı envanter fişlerinin hazırlanması, hazırlanan fişlere göre eserlerin
ören yeri bekçisine teslim edilmesi, eserlerin mahallen emniyetlerinin sağlanması, aksi takdirde Müze
Müdürlüğüne nakledilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı (Genelge 20/04/1990-2436),
1.1.3.13.7. Örenyerleri ve sit alanlarında müze müdürü veya görevlendireceği elemanlarca gerekli
periyodik kontrollerin yapılarak, bu kontrollerin örenyeri kontrol defterine kaydedilip kaydedilmediği;
müzelerin denetim alanı içinde bulunan yabancı kazılarda yasa gereği kazı başkanı tarafından tutulan
bekçi veya bekçiler kazı sezonu dışında kazı evi ve kazı deposunun yanı sıra örenyerinin güvenliğinden
de müze müdürlüğüne karşı sorumlu olduklarından, bu bekçilerin yapılacak günlük kontrolleri örenyeri
kontrol defterine kaydedip kaydetmedikleri, bu kayıtların belirli periyotlarla müze müdürlüğü tarafından
denetlenerek onaylanıp onaylanmadığı (Müzecilik Kılavuzu “Diğer Güvenlik Önlemleri”
1.1.3.14. Kazı Yerleri
1.1.3.14.1. Kazı yerlerinin isimleri, kazı yapanın adı, kazıya süresi içinde başlanıp başlanmadığı (Kanun
39),
1.1.3.14.2. Kazı sırasında Bakanlıkça görevlendirilen temsilci veya uzmanın görev yerinde olup olmadığı
(Kanun 48),
1.1.3.14.3. Kazıda ortaya çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımının kazı
başkanınca yapılıp yapılmadığı (Kanun 45),
1.1.3.14.4. Kazıdan çıkan taşınır eserlerin kazı sonunda ilgili Müzeye nakil olunup olunmadığı (Kanun
41),
1.1.3.14.5. Kazı başkanlarının, kazı dönemi sonunda Bakanlığa bilimsel rapor verip vermedikleri (Kanun
43),
1.1.3.15.6. Yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak
Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’de belirtilen genel
kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği (Sondaj Kazı Yönergesi Mad. 9/i,j,k,l,m,p,s,ş,z),
1.1.3.15.7. Kazı/yüzey araştırmasında işe başlamak üzere veya çalışmaların devamında alınan taşınır
malların kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olarak tutulacağı ve kazının süresiz durdurulması
hâlinde mevcut taşınır malların ilgili Müze Müdürlüğü tarafından teslim alınacağı, her yıl kazıya
başlanırken Bakanlık Temsilcisi, ilgili Müze Müdürlüğü ve bir kazı heyet üyesi tarafından Taşınır Mal
Yönetmeliği’ne uygun olarak, önceki yıllarda kaydı yapılan taşınırların sayımı yapılarak bir tutanağa
bağlanacağı ve bir örneğinin Kazı Başkanında bir örneğinin de ilgili Müzede muhafaza edileceği
hususlarına uyulup uyulmadığı (Sondaj Kazı Yönergesi Mad.10/1-c, ç),
1.1.3.15.8. Kazı sonucu Kazı Başkanınca yapılacak işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı
(Sondaj Kazı Yönergesi Mad.11),
1.1.3.15.9. Kurtarma kazılarının usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı (Sondaj Kazı Yönergesi
Mad.14),
1.1.3.15.10. I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Kentsel Arkeolojik Sit Alanlarında
gerçekleştirilecek sondaj kazılarının usulüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediği (Sondaj Kazı
Yönergesi Mad.15),
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1.1.3.15.11. III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Kentsel Sit Alanlarında gerçekleştirilecek sondaj
kazılarının usulüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediği (Sondaj Kazı Yönergesi Mad.16),
hususları üzerinde durulacaktır.
1.1.4. Müze İhtisas Kütüphanesi
Kütüphanenin teftişinde;
1.1.4.1. Müzede, bu bölümün kurulup kurulmadığı ve görevli eleman olup olmadığı (İç Hiz. Yön. 10/h,
11),
1.1.4.2. Kütüphanenin temiz, düzenli ve bakımlı olup olmadığı (İç Hiz. Yön. 11/a, g),
1.1.4.3. Kitapların kaydı, ciltlenmesi ile kitap ve makalelerin katalog fişlerinin hazırlanması işlemlerinin
usulünce yapılıp yapılmadığı (İç Hiz. Yön. 11/b),)
1.1.4.4. Süreli yayınların kayıt ve noksanlıklarının takip edilip edilmediği, cilt birliği sağlananların
ciltletilip ciltletilmediği (İç Hiz. Yön.11/ç),
1.1.4.5. Kitapların personele ödünç verilmesi ile okuyucu ve araştırmacıların kütüphaneden
yararlanmasıyla ilgili çalışmaların yapılıp yapılmadığı (İç Hiz. Yön. 11/c, d ),
1.1.4.6. Gerekli neşriyatın takip ve temini, yeni gelen kitapların sergilenerek tanıtılması yönünde çaba
harcanıp harcanmadığı (İç Hiz. Yön. 11/e),
1.1.4.7. Kitapların yıllık sayımının yapılarak, sayım ve icmal cetvellerinin düzenlenmiş olup olmadığı (İç
Hiz. Yön. 11/f).
konularına bakılacaktır.
1.1.5. Müzeye Bağlı Birimler
Ayrı binalarda faaliyet gösteren bağlı birimlerin veya seksiyonların isimleri, bina durumu, alınan emniyet
tedbirleri, eser teşhiri varsa bu eserlerin kayıtlarının merkez müze müdürlüğünde mi olduğu, yoksa
müstakil bir envanter kayıt defterinin mi bulunduğu ve depo durumu teftiş rehberindeki sıra dahilinde
kısaca ele alınacaktır.
1.1.6. Hesap İsleri ve Ayniyat İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.1.7. Evrak ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacak, ayrıca Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği ile
Müzecilik Kılavuzunun “Müzede Bulundurulması Gereken Defterler” kısmında yer alan defterlerin
tutulup tutulmadığına bakılacaktır.
1.1.8. Personel Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
METİNDE GEÇEN KISALTMALAR:
Kanun: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (23/07/1983-18113 R.G., Değişiklik:
3386 sayılı Kanun 24/06/1987-19497 R.G., Anayasa Mahkemesinin bazı maddelere ilişkin iptal kararı
08/01/1989-20043 R.G., Değişiklikler: 21/02/2001 tarih ve 4629, 26/05/2004 tarih ve 5177, 14/07/2004
tarih ve 5226 ve 22/05/2007 tarih ve 5663 sayılı Kanunlar)
İç Hiz. Yön.: Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği (30/04/1990-1578 sayılı Bakan Onayı),
Tespit Tescil Yön.: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili
Hakkında Yönetmelik (10/12/1987-19660 R.G., Değişiklik:19/08/1989-20257 R.G.)
İkramiye Yön. :Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu
Görevlilerine Verilecek İkramiye ile ilgili Yönetmelik (11/08/1984-18486 R.G.)
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Koleksiyon Yön: Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik (15/03/1984-18342 R.G.)
Müz. Fot. Çek. Mül. Kop. Yön. : Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür
Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik
(26/01/1984-18293 R.G.)
1.2. Rölöve Ve Anıtlar Müdürlükleri
1.2.1. Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.2.2. Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.2.3. Proje-Restorasyon- İnşaat-Bakım-Onarım İşleri İle Kurullarla İlgili Çalışmalar
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin teftişinde;
1.2.3.1. Proje Ve Restorasyon İşleri
Bakanlığa tahsisli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve müzelerin bakım, onarım, inşaat, restorasyon,
restitüsyon, çevre düzenlemesi ve teşhir tanzim işlerine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerinin
yapılması veya yaptırılması hususlarındaki çalışmaların yerine getirilip getirilmediği (Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönerge )
1.2.3.2. İnşaat, Bakım Ve Onarım İşleri
1.2.3.2.1. Yapım işlerinde arsa temin edilmesine, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar
işlemleri tamamlanmasına ve uygulama projeleri yapılmasına özen gösterilip gösterilmediği (Yapım İşleri
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Md. 5 –c),
1.2.3.2.2. Yüklenicinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri
dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile
sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama
tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması,
fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”,
geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası
(Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım
devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorunda olduğu hususuna uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri
Genel Şartnamesi Mad. 9, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Mad. 19),
1.2.3.2.3. Yüklenicinin yapacağı uygulama projelerinin, hesaplar vb. sözleşme veya eklerinde belirlenen
şartlara, İdare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, raporlara, ilke kararlarına, talimatlara,
esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanıp
hazırlanmadığı ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsayıp kapsamadığı
(Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Md. 11),
1.2.3.2.4. Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan
başlanamayacağı, aksine bir davranışın sorumluluğunun yükleniciye ait olacağı hususlarına uyulup
uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Md. 12),
1.2.3.2.5. Sözleşmeye bağlanan her türlü uygulama işlerinin, idare tarafından görevlendirilen yapı
denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilerek gerçekleştirileceği, herhangi bir
işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olmasının yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi
bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak
hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, yüklenicinin bütün işleri yapı
denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre
yapmak zorunda olduğu hususlarına uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Md. 14, 15),
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1.2.3.2.6. Yüklenicinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre
içinde, idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık
ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş
miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı), yıllık ödenek dilimlerini ve
bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak
üzere idareye teslim etmesi gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi
Mad.17),
1.2.3.2.7. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve,
Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların
Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet
Alımlarına Dair Yönetmelik’in 6 ncı maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 38 inci maddesi
uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin
(b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanların alt yüklenici
olamayacakları, işin tamamının hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamayacağı hususlarına
uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Mad 20, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Mad.
18)),
1.2.3.2.8. Yüklenicinin projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamayacağı, proje ve şartnamelere
uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenicinin, yapı denetim görevlisinin talimatı ile
belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorunda olduğu, bundan
dolayı bir gecikme olursa sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, bununla birlikte, yüklenici tarafından
proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere
uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işlerin yeni durumları ile de kabul edilebileceği, ancak bu
takdirde yüklenicinin, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek
harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemeyeceği, bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve
şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarların
yazılacağı, bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedelin ona göre
ödeneceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi, Mad. 23, Hizmet İşleri
Genel Şartnamesi Mad. 31),
1.2.3.2.9. Taahhüt konusu uygulama işinin her türlü sorumluluğunun, kesin kabul işlemlerinin idarece
onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye ait olduğu, yüklenicinin, gerek malzemenin şartnameye
uygun olmamasından ve gerekse uygulama işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli
görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorunda
olduğu hususlarına uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Mad. 25),
1.2.3.2.10. İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için,
örneklerine göre şantiye günlük defteri, rölöve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgelerin yüklenici
ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulacağı, yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri
imzalamak zorundadır (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Mad. 28),
1.2.3.2.11. Geçici hakediş raporlarının yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine
bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenleneceği, yüklenici başvurmadığı takdirde idarenin, en çok
üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebileceği, gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde
yaptırılan işler için, son hakediş raporunun bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü
düzenleneceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Mad. 39, Hizmet İşleri
),
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1.2.3.2.12. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve
varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin
sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; ; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra
ise kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi
getirilmesinin zorunlu olduğu, yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal
Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının
anlaşılması durumunda, geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatın yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanının yükleniciye iade
edileceği hususlarına uyulup uyulmadığı (Uygulama İşleri Genel Şartnamesi Mad. 45),
1.2.3.2.13. İdarenin, sözleşme hükümleri çerçevesinde yüklenici tarafından üstlenilen bir hizmetin konusu
olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai
haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar (chip’ler),
dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve
benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi
şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde düzenleyeceği hususlarına uyulup uyulmadığı
(Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Mad.14),
1.2.3.2.14. Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat
veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması halinde
bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin,
sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya
ekonomik olarak mümkün olmaması halinde yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde
kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecbur olduğu, değiştirilen
veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verileceği,
yüklenicinin bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada
bulunamayacağı, işin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, ancak bu durumda, işin tamamının ihale
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususlarına
uyulup uyulmadığı (Yönetmelik Mad. 33),
1.2.3.2.15. Her türlü projenin Kurul Onayından geçmeden, inşaat ile ilgili hizmetlerin yapımına
geçilmemesi hususlarına dikkat edilip edilmediği, Koruma Bölge Kurulunun onayladığı proje ve
koşullarda uygulamaların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği (Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik Md. 9),
1.2.3.2.16. Görev alanına giren illerle ilgili bir sonraki yılın yatırım programı tekliflerini düzenleyerek
Nisan ve Mayıs ayları içinde Genel Müdürlüğe sunulup sunulmadığı (Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin
Çalışmaları Hakkında Yönerge Md. 5),
1.2.3.2.17. Kontrol ve Kontrol Şefi, Kontrol Amirince her yılsonunda onarım ve inşaat işinin bitiminde
gerçek verilere dayanan “Müteahhit Kıymetlendirme Raporu” düzenlenip düzenlenmediği,
1.2.3.3.Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları İle İlgili Çalışmalar
Yüksek Kurulun ilke kararlarına uymak şartı ile Koruma Kurullarının uygulamaya yönelik aldığı kararlar
doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı, denetim ve kontrollük hizmetlerinin yürütülüp
yürütülmediği hususlarına bakılacaktır.
1.2.4.Hesap İşleri Ve Ayniyat İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş edilecektir.
1.2.5.Evrak Ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş edilecektir.
1.2.6.Personel Durumu
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Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş edilecektir.
1.3. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri
1.3.1.Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.3.2.Güvenlik Önlemleri
Ayrıca tespit olunan esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.3.3.Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları İle İlgili Çalışmalar
Teftişlerde;
1.3.3.1. 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının
3 ay içinde belirlenmesi, belgeleri tam olarak Koruma Bölge Kuruluna ibraz edilen Koruma Amaçlı İmar
Planlarının en geç 6 ay ve uygulamaya dönük projelerin ise en geç 3 ay içinde karara bağlanması
hususlarının yerine getirilmesi (2863 s. Kanun: Md. 57, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre
Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve
Esaslara Ait Yönetmelik Madde 8, Yönerge: Md. 4/h),
1.3.3.2. Koruma Amaçlı İmar Planlarının onaylanması sırasında; Planın yeterince incelenmesi (mülkiyet,
kadastral, diğer planlarla ilişkisi vs.), koruma etkinliği ve şehircilik ilke ve esasları bakımından Mevzii
Planların (Uygulama İmar Planları), mevcut üst ölçekli planlara uygunluğunun araştırılması (3194 s. İmar
Kanunu, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik: Md.7),
1.3.3.3. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespitinin, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve
kuruluşların görüşü alınarak yapılması (2863 s.Kanun: Md. 7),
1.3.3.4. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tescil işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve
diğer kurum ve kuruluşlarla uygulamada birliğin sağlanması için, korunması gerekli taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının sınırlarının Çevre Düzeni Planına (1/25000 ölçekli haritaya)
işlenmesi ve tapuya tescilinin bu harita ile birlikte bildirilmesi (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak
İtirazlara Dair Yönetmelik: Md.7),
1.3.3.5. 2863 sayılı Kanunun 9. maddesine aykırı bir uygulamanın tespiti veya ihbarı halinde; konuya
ilişkin inceleme yapılmak suretiyle, aykırı uygulamanın karar alınıncaya kadar Müdürlük yazısıyla
durdurulması, Kanunun 9. maddesine aykırı uygulama aynı zamanda suç teşkil ediyorsa konu hakkında
adli makamlara bilgi verilmesi (2863 s. Kanun: Md. 65, Yönerge 4/g),
1.3.3.6. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılmasının; maliklerinin müracaat
tarihinden itibaren üç ay içinde veya re’sen Koruma Bölge Kurulunca yapılması, gruplandırılan taşınmaz
kültür varlıklarının, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesi ve gruplandırma yapılmadıkça
onarım ve yapı esaslarının belirlenmemesi (2863 s.Kanun: Md.18, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik: Md. 5),
1.3.3.7. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gelen evraklara; önemi, içeriği ve ivediliği göz önüne
alınarak süresi içinde işlem yapılması, dosyaların il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler
dikkate alınarak düzenlenmesi, Bakanlıkça belirlenen arşiv sistemine göre tasnif edilmesi ve desimal
numaraları verilmesi (Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları
ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Md.17; Yönerge: Md. 4/f, j),
1.3.3.8. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine yapılan başvurulardan, yazışma usulüne göre cevap
verilen konularla ilgili olarak; söz konusu başvurunun Kurul gündeminde değerlendirilmesine gerek
bulunmadığı yönünde uzman raporunun düzenlenmesi (Yönerge: Madde 4/c),
1.3.3.9. Koruma Bölge Kurulu uzmanlarına havale edilen görevlerde; havalede gecikme olmaması,
görevlendirilen personelin konunun uzmanı olmasına dikkat edilmesi, yerinde yapılan incelemelerin en az
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iki uzman tarafından yapılması, konunun dosyasında yeterli bilgiyi içerecek şekilde ve güncel belgelere
göre tamamlanmış halde gündeme alınması; konuların uzman raporu olmadan değerlendirilmemesi,
Müdürlükçe eksik ve yanlış raporların düzelttirilmesi (Yönerge: Madde 5),
1.3.3.10. Koruma Bölge Kurulu uzman raporlarının; Yönerge’nin 5. maddesi ile belirlenen hususları
içermesi, raporun hazırlanmasında evrak kaydı yapılması, rapora eklenen ve raporu destekleyen
belgelerin dökümünün yapılması, toplantıda raporların Kurul üyelerine okunması (Yönerge: Madde 5),
1.3.3.11. Koruma Bölge Kurulu toplantı gündeminin öncelik sıralamasının yapılmasında; konuların tarih
sırası, bir önceki toplantıda görüşülemeyen konuların gündemin başına alınması, Bakanlıkça gündeme
alınması istenen ve görüşülmesinin gecikmesinde kültürel varlığın yok olmasına neden olacak konulara
ve Mahkeme kararlarının uygulanmasına öncelik verilmesi gibi hususlara uyulması, kesinleşen gündemin
Genel Müdürlüğe gönderilmesi (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge
Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Md.17;
Yönerge: Md. 6),
1.3.3.12. Koruma Bölge Kurulu Müdürü’nün gündemin görüşülmesi süresince, uzmanın ise kendi
konusuyla ilgili maddenin görüşülmesi sırasında, görüşmelerin tamamlanıp karar oluşuncaya kadar
toplantıda bulunması gereğine uyulması (Yönerge: Madde 7/f),
1.3.3.13. Koruma Bölge Kurullarının; ayda en az 4 kez salt çoğunluk ile toplanması, kararın katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile alınması ve karar yeter sayısının 4’den az olmaması, toplantı gündemlerinin
Müdürlükçe belirlenip kurul üyelerine toplantı çağrısı yapılması, çağrı ekinde gündem taslağının
gönderilmesi (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları
Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Md.12, Yönerge: Madde
7/a, c),
1.3.3.14. Mazereti nedeniyle Koruma Bölge Kurulu toplantısına katılamayacak olan kurul üyesinin,
toplantı tarihinden önce, toplantıya katılamayacağını mazeret belgesini ekleyerek Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne yazıyla bildirmesi; kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bir yılda toplam 4 ve üst üste iki
toplantıya katılmayanların üyeliklerinin sona erdirilmesi konusunda gerekli işlemlerin Kurul
Müdürlüğünce yerine getirilmesi (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma
Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Madde
10; Yönerge: Madde 4/e, 7/d,),
1.3.3.15. Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü derece kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya
menfaati olan üyenin, bu konunun değerlendirilmesi sırasında Koruma Bölge Kurulunun toplantısına
katılamayacağı ve oy kullanamayacağı; konu ile ilgili olarak Kurul Müdürünün gerekli uyarıları yapıp
Genel Müdürlüğe bilgi vermesi gerektiği (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve
Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik:
Madde 12),
1.3.3.16. Koruma bölge kurullarının kendi üyeleri tarafından, koruma bölge kurulu üyeliğinden önce veya
sonra hazırlanarak koruma bölge kurulu müdürlüklerine iletilen plan, çevre düzenleme projesi, rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konuların koruma bölge kurullarında
görüşülemeyeceği (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları
Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Madde 12),
1.3.3.17. Koruma Bölge Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin isimlerinin altına “bulunmadı”,
toplantıya katılan üyelerin isimlerinin altına “imza”, karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “Karşı
oy” ibaresinin yazılması, “Karşı Oy”un gerekçeli olarak karara ekli olması; 2863 sayılı Kanunun 58.
maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen yedi üye dışındaki üyelerin adı, soyadı ve temsil ettiği kurum
ve kuruluşun isminin karar kaydındaki “üye” kısmına yazılması, karar ve eklerinin Kurul üyelerince paraf
ve imzalarının tamamlanması gerektiği (Yönerge: 8/h, i, j),
1.3.3.18. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin, bulunduğu İl’deki Müze Müdürlükleri ile koordineli
çalışmaları ve gündemdeki konu ile ilgili olarak gerekli olunan hallerde Müze Müdürlerini toplantıya
çağırmaları gereğine uyulması (2863 s. Kanun: Md. 58/g, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 14/03/2005 tarih ve 30932 sayılı Genelgesi),
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1.3.3.19. Koruma Bölge Kurulu kararlarının oluşturulması aşamasında; “İlgi” bölümünde, karara esas
olacak yazışmaların belirtilmesi ve konunun değerlendirilmesine esas olan talebin açık yazılması,
“Metin” bölümünde ise, konu ile ilgili varsa önceki Kurul kararlarına ve yargı kararlarına atıfta
bulunulması, 2863 sayılı Kanun’un yanı sıra ilgili diğer mevzuatın ve ilke kararlarının dikkate alınması,
kararların açık, net ve gerekçeli olması, farklı yorumlara neden olmayacak şekilde anlaşılır olması, daha
önce alınan kurul ve yargı kararlarıyla çelişmemesi (Yönerge Madde: 8/a,b, c),
1.3.3.20. Koruma Bölge Kurulunca alınan kararların ilgili mevzuat ve ilke kararları ile çelişmemesi;
mevzuatla çelişmesi halinde, Koruma Bölge Kurulu Müdürünce üyelere kararın mevzuatla çeliştiği
hakkında bilgi verilmesi, karar alınması durumunda ise, karar dağıtımı yapılmadan durumun belgeleriyle
birlikte ivedilikle Genel Müdürlüğe iletilerek görüş istenmesi ve Genel Müdürlük görüşünün Koruma
Bölge Kurulunun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması, Kurulun aynı kararında ısrar
etmesi halinde, kararla ilgili Hukuk Müşavirliğinden görüş alınarak bu görüş doğrultusunda işlem
yapılması (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları
İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Madde 12, Yönerge: Madde 7/g),
1.3.3.21. Sit alanları, taşınmaz kültür varlığı parseli ve bunların koruma alanlarında onaylı plan ve proje
dışı uygulama yapan ve yapılmasına yol açan sorumlularının, koruma bölge kurulları ile ilgili konularda
plan ve proje düzenlemesi, uygulama sorumluluğu yapmasının beş yıl süre ile yasaklanması için, bu
hususun, Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından Bakanlığa ve ilgili meslek odasına bildirilmesi
(Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik:
Md.15),
1.3.3.22. 2863 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddelerinde “Devir” ve “Kullanma” başlığı altında yer alan
işlemlerin “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14 Üncü Maddeleri
Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge”de yer alan usule uygun olarak yürütülmesi,
1.3.3.23. Koruma Bölge Kurulunca alınan kararlarda; Kurulların kendi görev ve yetki sınırları dahilinde
hareket etmeleri, Kurulların merkezi veya yerel idarenin yerine geçerek karar almamaları,
1.3.3.24. Koruma Bölge Kurulu kararlarının; yazışma usulüne göre, “bilgi” ve “gereği” olarak, ilgili
yerlere dağıtımının en kısa süre içinde yapılması, Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı Koruma
Yüksek Kuruluna yapılan itiraz sonunda karar kaldırılmış ise kaldırma kararının Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünce ilgili yerlere dağıtımının yapılması; dağıtımı yapılan karar metni ile imzalanan metin
arasında farklılık bulunmaması (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge
Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Madde 14, 18;
Yönerge: Madde 9),
1.3.3.25. Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı açılan davalarda; İdari Yargılama Usulü Kanununun
Mahkeme kararlarının uygulanmasına dair 28. maddesine bir işlem tesis edilmek suretiyle uyulması ve
başvuruların değerlendirilmesinde 04/03/1988 tarih ve 21 sayılı ilke kararının dikkate alınması,
1.3.3.26. İdare mahkemelerince istenen savunmalar haricinde, adli yargı makamlarından gelen ve konuyla
ilgili bilgi, açıklama ve belge istenen başvuruların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinde tam ve
eksiksiz olarak, zamanında yerine getirilmesi; yargı aşamasında, adli makamlarca bilgi ve uzmanlığına
gerek duyulan şahısların Bölge Kurulu Müdürü, Müze Müdürü veya uzmanları gibi görevliler arasından
seçilmesi (Yönerge: Madde 10/c-d),
1.3.3.27. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılması gerekli idari ve teknik işlemlerin ve kararların
uygulanmasına yönelik konuların takibinin süresi içinde Müdürlükçe yapılması (Kültür Ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek
Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Madde 17),
1.3.3.28. Koruma Bölge Kurulu üyelerinin; kurul toplantıları için yapacakları seyahatlerin yol giderlerinin
ve gündeliklerinin; üyelerden, Kanunun 58 inci maddesinin (a) ve (g) fıkrasında belirtilenlerinin
Bakanlıkça, diğer fıkralarında belirtilenlerinin ise mensup oldukları kurumlarınca ödenmesi, kurul
üyelerine, ayda altı toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için Devlet memuru aylık katsayısının (5000)
gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, koruma bölge kurullarının kurum temsilcisi
üyelerine ise ayda altı toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için Devlet memur aylık katsayısının
(2000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmesi (Kültür Ve
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Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek
Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik: Madde 16),
1.3.3.29. Koruma Bölge Kurulu toplantıları ve Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporlarının
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftası olmak üzere üçer aylık periyotlarla Genel Müdürlüğe
gönderilmesi (Yönerge: Madde 4/d),
1.3.3.30. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve onarımına ilişkin hizmetlerin etkin bir
şekilde yürütülmesi için kurulan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimleri (KUDEB) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin eşgüdümlü çalışması (Koruma,
Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik),
hususlarına dikkat edilmesi gerekir.
1.3.4. Hesap ve Ayniyat İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.3.5. Evrak ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
1.3.6. Personel Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
NOT:
1- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile
Koruma Yüksek Kurulu’na Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik 12.01.2005 tarih ve 25698 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik,
11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
3- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
4- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin
Yönerge, Bakanlık Makamının 30.06.2006 tarih ve 106448 sayılı Olurlarıyla yürürlüğe girmiştir.
5- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince
Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge, Bakanlık Makamının 18.10.2004 tarih ve 25932 sayılı Olurlarıyla
yürürlüğe girmiştir.
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2.YATIRIM VE İŞLETMELER GENELMÜDÜRLÜĞÜ
2.1.Kültür Merkezi Müdürlükleri
2.1.1.Bakanlığımıza Bağlı Tüm Kültür Merkezleri İçin
2.1.1.1.Bina Durumu
Ayrıca tespit olunun ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
2.1.1.2. Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunun ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
Ayrıca İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde:
2.1.1.2.3. İç hizmet talimatı ve teşkilat dışındaki kuruluş ve kişilerin uymaları gereken kuralları
içeren talimatların hazırlanarak, bu talimatlara uyulması; bölüm şefleri ve onlara bağlı personele her yıl
en az iki defa bina ve tesislerin tüm bakım ve işletme talimatı, güvenlik tesislerinin kullanılması, her türlü
tehlike halinde yapılacak işler hakkında bilgi verilerek gerekli eğitimlerin yaptırılması, bu işlemlerin
belgelendirilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) İşletme ve
Kullanma Yönetmeliği, Mad. 7/(b))
2.1.1.2.4. Bina ve emniyet tesisatının yılda en az bir defa , ayrıca herhangi bir tesisatta yapılan
esaslı değişikliği müteakip kontrol ettirilip ettirilmediği (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma
Yönetmeliği, Mad. 5/dd, 6/m)
2.1.1.2.5. Tesisatta, kontrol ve denemeler sonucu tespit edilen noksanlık ve arızaların derhal
giderilerek, bu hususun belgeye bağlanıp bağlanmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma
Yönetmeliği, Mad. 5/hh)
2.1.1.2.6. Klima, havalandırma tesisatı bulunan yerlerdeki tesisatın çalışmaması halinde, mutfak
ve seyirci kısımlarındaki WC’lerin kullanılmaması hususuna uyulup uyulmadığı (İstanbul AKM İşletme
ve Kullanma Yönetmeliği, Mad.4/(b))
2.1.1.2.7. Emniyet tesisatı, jeneratörler ve emniyet tesisatını besleyen akümülatörlerin
çalışmaması durumunda, bina ve tesislerin kesinlikle kullanılmaması hükmüne riayet edilip edilmediği;
ayrıca, binanın, salon, fuaye ve diğer halkla ilişkili kısımlarına, gereğinden fazla, sahnelere ise kesinlikle
seyirci alınmaması hususuna uyulup uyulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad.
4.(c))
2.1.1.2.8. Kaçma yollarında ve Genel Vaziyet Planında gösterilen yol ve geçitlerde ve itfaiyenin
faaliyeti için öngörülen alanlarda, araç ve diğer malzemenin bırakılması veya depo edilmesi yasağına
aykırı hareket edilip edilmediği (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/(a), 6/(a))
2.1.1.2.9. İşletmenin faaliyeti sırasında, binanın kaçma yolları üzerinde bunan bütün kapıların
kilitlenmeyerek, açık bulundurulup bulundurulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği,
Mad. 5/(c), 6/c) )
2.1.1.2.10. Sahnede ateşten kolay tutuşabilecek dekorasyon ve teçhizatın kullanılmaması;
projektörlerin, perde ve dekorasyonların yakınında bulundurulmaması ile çelik perdeler altında
dekorasyon veya eşya bulundurulmaması hususlarına uyulup uyulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve
Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/ d,e; 6/e,f)
2.1.1.2.11. Temsilde kullanılmayan eşyanın, sahne ve yardımcı sahnelerde bulundurulmaması
yasağına riayet edilip edilmediği (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/(m))
2.1.1.2.12. Sigara içilmemesi gereken yerlerde sigara içilmemesi, açık ateş kullanılmaması, yanar
cins sıvı bulundurulmaması veya depo edilmemesi yasaklarına uyulup uyulmadığı; bu yasaklara ilişkin
levhaların asılıp asılmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/(o), 6/(g))
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2.1.1.2.13. Çelik perdelerin her temsilden önce, arızasız işleyip işlemediğinin kontrol edilerek bu
hususun tutanağa bağlanıp bağlanmadığı; çelik perdelerin her temsil sonunda indirilip indirilmediği ve
faaliyet zamanı dışında kapalı tutulup tutulmadığı; çelik perdeler altında kapanmayı önleyecek herhangi
bir şeyin bulundurulup bulundurulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/(u),
5/(v), 7.2.1)
2.1.1.2.14. Sanatçılar ve diğer personelin, başladıklarında ve ayrıca her yıl en az bir defa, misafir
sanatçıların ise, göre başladıklarında, yangın ihbar, güvenlik ve ışıklandırma tesisatının çalıştırılması,
yangın veya panik halinde nasıl davranılması gerektiği ve işletme talimatnamesindeki diğer işlemler
hakkında eğitilip, bunların belgelendirilmesi hususlarında gerekli çalışmalarda bulunulup bulunulmadığı
(İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/(aa)),
2.1.1.2.15. Bina ve bütün tesisatın sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı (İstanbul AKM İşletme ve
Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/j(dd))
2.1.1.3.Evrak ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunun ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
2.1.1.4.Hesap İşleri ve Ayniyat İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
2.1.1.5.Personel İşleri
Ayrıca tespit olunun ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
2.1.1.6. İşletme ve Kullanma
2.1.1.6.1. Ankara Atatürk Kültür Merkezinde
- Kültür merkezindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Türk Folklorü Uzmanlık Kütüphanesinde
yürütülen işlem ve çalışmaların kütüphanecilik mevzuatına uygun olup olmadığı, Cumhuriyet Devri
Müzesi ve Resim Heykel Müzesindeki uygulama ve işleyişin müzecilik mevzuatına göre yürütülüp
yürütülmediği, Güzel Sanatlar Galerisindeki faaliyetlerin galerilerle ilgili mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
- Merkezde bulunan bölümlerin idari ve teknik bakımdan fonksiyonlarına uygun bir biçimde
işletilip işletilmediği ve bu hususun denetlenip denetlenmediği (Ankara AKM İşletme ve Kullanma
Yönergesi Mad. 8/a),
-“Diğer Hizmet Mekanları”nın, hiçbir şahsa kiralanmaması hususuna uyulup uyulmadığı (Ankara
AKM İşletme ve Kullanma Yönergesi Mad. 5-11),
-Galeri ve müzelerle ilgili kitap, broşür ve afiş gibi yayınların kontrolünün ve basımının
sağlanarak, belirlenen fiyatlarının Bakanlık Onayına sunulup sunulmadığı (Ankara AKM İşletme ve
Kullanma Yönergesi Mad. 8/e),
-“Kültür ve Sanat Danışma Kurulu”nun usulünce oluşturulup oluşturulmadığı; söz konusu
Kurulca, merkezde yapılacak tüm kültürel, sanatsal, bilimsel ve tanıtım faaliyetlerinin programlanıp
programlanmadığı, Genel Müdürlüğüne sunulan programların işleyişinin izlenerek, Müdürlüğe görüş
bildirilip bildirilmediği (Ankara AKM İşletme ve Kullanma Yönergesi, Mad. 10), “Kültür ve Sanat
Danışma Kurulu’nun önerilerine uygun olarak, yıllık çalışma programının hazırlanıp hazırlanmadığı
(Ankara AKM İşletme ve Kullanma Yönergesi, Mad. 8/f),
- Merkezdeki giriş holü, güzel sanatlar galerisi, toplantı salonu gibi mekanlar ile kurs ve müze
giriş ücretlerinin her yıl tespit edilerek, Bakanlık onayından sonra uygulanıp uygulanmadığı (Ankara
AKM İşletme ve Kullanma Yönergesi, Mad.8/g),
- Bina içindeki mekanlarda, sorumlu idarecinin oluru alınmadan, herhangi bir tadilat yapılmaması
hükmüne uyulup uyulmadığı (Ankara AKM İşletme ve Kullanma Yönergesi, Mad. 8/i),
-Müdür Yardımcılarının sorumluluklarının, görev dağıtımı ile belirlenip belirlenmediği (Ankara
AKM İşletme ve Kullanma Yönergesi, Mad. 9),
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- Güzel Sanatlar ve El Sanatları atölyelerinde belirli yaş gruplarına verilecek kurslar için, görevli
geçici uzmanlar temin edilerek, bunlara ödenecek ücretlerin tespit edilip edilmediği (Ankara AKM
İşletme ve Kullanma Yönergesi, Mad. 8/f),
2.1.1.6.2. İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde
- Kültür merkezindeki Sanat Galerisindeki faaliyetlerin galerilerle ilgili mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, Kültür merkezi bünyesinde kütüphane açılması durumunda
kütüphanecilik mevzuatına, müze açılması durumunda ise müzecilik mevzuatına göre işlemlerin
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
- Sahneler ve prova salonlarının, yetkili teknik personelin nezareti altında kullanılıp
kullanılmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 3/g),
- Her temsil sezonunda AKM’de düzenlenecek gösteri, temsil faaliyetleri için görevlendirilecek
kuruluş ve sanatçıların kimler olacağını belirten yıllık programın hazırlanıp hazırlanmadığı (İstanbul
AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 4/a),
- Yıllık programda belirtilen sanat faaliyetleri dışında düzenlenen uluslar arası toplantılar için
Bakanlıktan izin alınıp alınmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, 4/c),
- İşletme sırasında, seyirci salonlarında AKM Müdürlüğü yetkilisinin hazır bulunup bulunmadığı
(İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 5/w)
- Büyük sahnede yapılan temsiller ve diğer teknik çalışmalar sırasında, Teknik Sahne Şefi,
Işıklandırma Şefi ve eğitimli bir itfaiye postasının hazır bulundurulup bulundurulmadığı (İstanbul AKM
İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, 5/x,z),
- Binada mevcut asansörler, sahne mekanik tesisatı, sahne elektrik kontrol sistemi, sahne
ışıklandırması, sahne elektro-akustik tesisatı, klima, havalandırma, ışıklandırma tesisat grupları için ehil
firmalarla periyodik kontrol ve bakım sağlayacak anlaşmalar yapılacak, tesisat için gerektiği kadar
malzeme sağlanması hususlarına uyulup uyulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği,
5/ii),
- Her yıl yapılacak tespitler sonunda, gerekli bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunulup
bulunulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 7.2.7)
- Kantin, büfe, mutfak ve kafeterya işletme talimatlarının hazırlanarak, bu talimatlara uyulup
uyulmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, Mad. 7.3)
- Grev, lokavt- kargaşalık, halk hareketleri, bilimum muataralar ve kötü niyetli hareketler
(sabotaj) olarak genel sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma
Yönetmeliği, 5/jj/d)
- Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü tüm bina ve emniyet tesisatının yılda en az bir defa kontrol
ettirilip ettirilmediği (İstanbul AKM İşletme ve Kullanma Yönetmeliği, 5/dd),
2.1.1.6.3. Ayrıca Tüm Kültür Merkezlerinde
- Salon, galeri ve diğer mekanların; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere kısa
süreli tahsisinde, Kısa Süreli Kullanım Yönergesinde belirtilen esasların yanı sıra, tahsis tarifeleriyle ilgili
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Yönetim Kurulu kararlarına uyulup uyulmadığı,
- Kültür Merkezleri bünyesinde Sanat Galerisi, Kütüphane ve Müze bulunması durumunda,
Bakanlığımıza bağlı bulunması ve hizmette birliğin sağlanması açısından faaliyetlerin Devlet Güzel
Sanatlar Galerileri Yönetmeliği, Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği ve Kütüphaneler Teknik Çalışma
Yönergesinde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin gözetim ve sorumluluğunda, her türlü toplantı, sergi, kurs,
gösteri, yarışma, okuma alışkanlığının ve fikri faaliyetleri arttırıcı çalışmalar, sesli ve görüntülü
programlar düzenlenip düzenlenmediği, kültürel faaliyetlerin koordinasyonu ve yürütülmesinin sağlanıp
sağlanmadığı, aylık raporlarla Bakanlığa bilgi verilip verilmediği,

135

- Kültür Merkezlerindeki faaliyetlere ilişkin programların düzenlenmesinde, tiyatro, opera, bale
ve koro bulunan yerlerde, bu birimlerin çalışmalarının dikkate alınıp alınmadığı ve bu birimlerin prova ve
gösterilerinin aksatılmamasına özen gösterilip gösterilmediği,
- Kültür Merkezlerinde mevcut çeşitli birimlerin elektrik, su, yakıt, temizlik maddeleri ve onarım
gibi genel giderlerine katılımının, kullandıkları mekan ve zaman bazında, yüzde oranıyla paylaştırılması,
Merkez birimlerinden gönderilen ödeneklerin, Kültür Merkezi Müdürlüklerince kullanılması hususlarına
uyulup uyulmadığı,
- Personel, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasında verimliliğin ve uyumlu bir
çalışma ortamının sağlanabilmesi için Kültür Merkezi Müdürlüklerince gerekli koordinasyonun sağlanıp
sağlanmadığı
hususlarına bakılacaktır.
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3. TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.1. Yurtdışı Birimleri
3.1.1. Bina Durumu
3.1.1.1. Binanın bulunduğu yer ve konumu, faaliyet amacı ile uyumu, şehrin merkezi veya
merkezlerinden birinde yer alıp almadığı, yerel mevzuat olanaklarının araştırılıp olanaklı olduğu taktirde
isim, levha ve tabelalarla binaya giriş kolaylığının sağlanıp sağlanmadığı,
3.1.1.2. Binanın iç yerleşim durumunun uygunluğu, enformasyon, idari, depo ve diğer
bölümlerin fonksiyonel biçimde düzenlenip düzenlenmediği, broşür ve diğer tanıtıcı materyal ve
yayınların uygun teşhir düzeninin sağlanıp sağlanmadığı,
3.1.1.3. Binanın oda, salon v.b. bölümlerinin mefruşat ve dekorasyonunun ülkemizin prestijine
uygun ve göze hoş gelen malzemelerle donatılıp donatılmadığı, elde bulunan demirbaş malzemenin
fonksiyonel olarak kullanılıp kullanılmadığı, hizmeti yürütürken kullanılan araç ve gerecin, hizmetin
kalitesini artırmaya ve çabuklaştırmaya yönelik olarak, teknolojik yeterliliğinin olup olmadığı
hususları yanında ayrıca tespit olunan hususlar dikkate alınarak teftişe tabi tutulacaktır.
3.1.2. Güvenlik Önlemleri
Bina içi ve dışı ile personelin güvenliğine yönelik olarak mevcut olan güvenlik sisteminin
yeterliliği, personelin güvenlik tedbirleri ve acil bir durumda nasıl davranılacağı konusunda
bilgilendirilip bilgilendirilmediği, alınabilecek güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak yerel polis ve itfaiye
teşkilatı ile görüş alışverişinde bulunulup bulunulmadığı hususlarının yanında ayrıca tespit olunan
hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
3.1.3. Özlük İşleri ve Personel Yönetimi
Faaliyet hacmine göre personelin nitelik ve sayı olarak yeterli olup olmadığı, konular itibariyle
mevcut personel arasında fonksiyonel bir iş bölümü yapılıp yapılmadığı, Büro’da çalışan yerel personele
hak ve sorumluluklarının bildirilip bildirilmediği, tevdi edilen görevlerin ilgililerce ne ölçüde yerine
getirildiği konuları yanında ayrıca tespit edilen hususlar dikkate alınarak teftiş yapılacaktır.
3.1.4. Taşınır Mal İşlemleri
Büroda bulunan taşınır mal ile ilgili olarak “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli
işlemlerin yerine getirilip getirilmediği denetlenecektir.
3.1.5. Mali İşlemler
3.1.5.1. Harcamaların, Bakanlar Kurulunun 4 Kasım 2004 tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 2004/8030 sayılı “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile
Yapım İşlerine İlişkin Esaslar” başlıklı Kararı hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
3.1.5.2. Ödemelerin yapılış biçimine (banka talimatı, çek) göre, gerekli kayıt, işlem ve
harcamaların kontrolü, ödemeler banka talimatı veya çek ile yapılmış ise bunlar ile banka kayıtlarının
uyumlu olup olmadığı, bu tür ödemelerin banka ekstrelerindeki kayıtlara uygunluğu,
3.1.5.3. Banka hesaplarına işleyen leh ve aleyhteki faiz ve gider kalemlerinin muhasebe
kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği, banka giderlerinin minimum seviyede tutulması ve mahsup
işlemine tabi tutulup tutulmadığı, faiz gelirlerinin yılsonu itibariyle Hazine Hesabına gönderilip
gönderilmediği
3.1.5.4. Harcamalarla ilgili mahsup işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile ilgili yıl Bütçe Kanununda yer alan ödenek, devir ve iptal işlemleri hükümleri çerçevesinde
yapılıp yapılmadığı,
3.1.5.5. Fatura tercümelerinin aslına uygunluğu, tercüme bilgilerine gerekli tüm bilgilerin
(harcama kalemi, ödeme şekli, fatura tarih ve sayısı, firma adı, v.b) işlenip işlenmediği,
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3.1.5.6. Vergi iadesine konu tüm harcamaların ilgili mahalli idareye gönderilip gönderilmediği,
vergi iadesi tutarlarının Hazine’ye intikal ettirilip ettirilmediği,
3.1.5.7. Büronun görev bölgesinde gerçekleştirilen ve 2010/9 sayılı Yurt Dışı Turizm Fuarlarına
Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ hükümlerine
göre desteklenmesi Bakanlıkça kararlaştırılmış etkinliklerle ilgili olarak anılan Tebliğ hükümleri
çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülüp yürütülmediği,
hususları yanında ayrıca tespit olunan hususlar dikkate alınarak teftişe tabi tutulacaktır.
3.1.6. Evrak-Dosya ve Arşiv İşlemleri
Ayrıca tespit edilen ortak hususlar dikkate alınacaktır.
3.1.7. Faaliyetler
3.1.7.1. Enformasyon Faaliyetleri
3.1.7.1.1. Büroya ait WEB sitesi tasarım ve işletiminin hizmet amacını en iyi şekilde
gerçekleştirecek düzeyde olup olmadığı, gerekli güncellemelerin yapılıp yapılmadığı,
3.1.7.1.2. Enformasyon hizmetinin sağlıklı ve doğru verilebilmesi için gerekli tüm araçlardan
yararlanılıp yararlanılmadığı (basılı, görsel dokümanlar, elektronik ortam v.b),
3.1.7.1.3. Broşür ve dağıtılacak diğer bilgilendirici doküman ve materyal için yeterli ve görsel açıdan
tatminkar bir sergi sisteminin oluşturulup oluşturulmadığı,
3.1.7.1.4. Büroya yapılan müracaatlar ile ilgili olarak konular itibariyle istatistiki bilgilerin
tutulup tutulmadığı, bu bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılıp yapılmadığı, ihtiyaç duyulan
bilgilendirici broşür veya materyal temini için mahallinde girişimin olup olmadığı veya Merkezden
talepte bulunulup bulunulmadığı,
3.1.7.1.5. Enformasyon hizmetinin daha sağlıklı verilmesini sağlayacak -varsa- tedbirlerin
Merkeze iletilip iletilmediği;
3.1.7.1.6. Ülkemizi ziyaret etmiş olan turistler tarafından bizzat Büroya yapılan veya başka
birimlere yapılıp Büroya yönlendirilen şikayetlerin takip edilip edilmediği,
3.1.7.1.7. Kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen bilgi ve tanıtıcı yayın taleplerinin ne ölçüde
karşılanabildiği, buna ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı, varsa aksaklıklarla ilgili alınacak tedbirlerin
Merkeze bildirilip bildirilmediği,
3.1.7.2. Gösteri-Konferans-Seminer-Sergi Faaliyetleri
3.1.7.2.1. Büro tarafından, gösteri, konferans, seminer, sergi vb. faaliyetler ile ilgili olarak
projelerin oluşturulup oluşturulmadığı, bunların merkeze iletilip iletilmediği,
3.1.7.2.2. Ülkemiz tanıtımına destek sağlayacak gösteri, konferans, seminer, sergi vb.
faaliyetlerin izlenip izlenmediği, bu tür faaliyetler ile ilgili istatistiki bilgi tutulup tutulmadığı, konuyla
ilgili olarak Merkezin bilgilendirilip bilgilendirilmediği,
3.1.7.2.3. Çağın iletişim koşulları ve fırsatları göz önüne alınarak ülkemizin içinde veya dışında
gerçekleşen ülkemiz ile ilgili gösteri, konferans, sergi, seminer vb. faaliyetlerin PR faaliyetleri
çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilmediği ve böylece yaratılan fırsatların yerinde kullanılıp
kullanılmadığı,
3.1.7.3. Basın-Yayın Faaliyetleri
3.1.7.3.1. Ülkemiz kültür ve turizmini dolaylı veya doğrudan ilgilendiren güncel konu ve
faaliyetlerle ilgili olarak basının bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni çıkarılıp gerekli yerlere
dağıtımının yapılıp yapılmadığı,
3.1.7.3.2.Yılın uygun zamanlarında faaliyet alanı ile ilgili olarak basın mensupları, etkili kişiler,
kültür ve turizm konularında faaliyet gösteren kuruluşların yetkililerinin davet edildiği basın
toplantılarının düzenlenip düzenlenmediği, bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan istek ve eleştirilerin
değerlendirilip değerlendirilmediği,
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3.1.7.3.3. Radyo, TV vb. toplu iletişim kuruluşları ile düzenli ilişkilerin kurulup kurulmadığı,
ülkemiz tanıtımı ile ilgili olarak yayın yapılması konusunda Büro’nun ne gibi girişimlerde bulunduğu,
3.1.7.4. Reklam Faaliyetleri
3.1.7.4.1. Reklam faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenen prensipler ve medya planı doğrultusunda
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
3.1.7.4.2. Bulunulan ülke insanının tatil alışkanlıklarının sürekli izlenip izlenmediği ve
reklamların bu yönde yapılıp yapılmadığı,
3.1.7.4.3. Ülke insanının tatil eğilimleri ile ilgili olarak seyahat acenteleri, tur operatörleri ile bu
alanda yapılan bilimsel araştırma verilerinden yararlanılıp yararlanılmadığı,
3.1.7.4.4. Ülke veya destinasyon reklamlarının en uygun zaman ve medya ortamlarında
verilmesini sağlayacak çalışmaların yapılıp yapılmadığı,
3.1.7.4.5. Bakanlığımızca tespit edilen “birlikte reklam kriterleri” çerçevesinde faaliyetlerin
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
3.1.7.4.6. Reklam kampanyalarını destekleyecek PR çalışmalarına da yer verilip verilmediği,
3.1.7.4.7. Seyahat sektöründeki yeni eğilimlerin yakalanmasını
değerlendirilmesini sağlayacak projelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

ve

ülkemiz

lehine

3.1.7.4.8. Yılın uygun bir döneminde, çalışılan reklam ajansı ile birlikte reklam kampanyasının
etkilerinin değerlendirilip değerlendirilmediği, sonuçların Merkeze bildirilip bildirilmediği,
3.1.7.5. Ağırlama Faaliyetleri
3.1.7.5.1. Bakanlığımızca belirlenen ağırlama prensiplerine uyulup uyulmadığı,
3.1.7.5.2. Ağırlama faaliyetlerinde kamu-özel sektör işbirliğini yaratacak çabanın gösterilip
gösterilmediği,
3.1.7.5.3. Ağırlama faaliyetleri sonuçlarının izlenip izlenmediği,
3.1.7.6. Fuar, Türk Haftası ve Gecesi, Workshop vb. Faaliyetler
3.1.7.6.1. Bulunulan ülkede düzenlenmekte olan uluslararası nitelikteki fuarlardan hangilerine
iştirak edildiği, fuar seçiminin hangi esaslara göre belirlendiği (katılan ülke, kurum ve kuruluş sayısı,
ziyaretçi sayısı, fuarın süresi, zamanı, tüketiciyi yönlendirmedeki rolü, maliyeti v.b.), katılım
sonucundaki izlenimler, değerlendirmeler,
3.1.7.6.2. Bulunulan ülkede katılınan fuarlarda yer seçimi, stant dizaynı, bilgilendirme, kültürel
ve sanatsal faaliyetlerin organizasyonun ülkemizin farklılığını ortaya çıkaracak biçimde yapılıp
yapılmadığı,
3.1.7.6.3. Fuarlara katılan acentelerle ilgili bir bilgi veri dosyası oluşturulup bir sonraki yıl
katılımının daha da etkinleştirilmesi açısından gerekli değerlendirmelerin yapılarak ilgililere bildirilip
bildirilmediği,
3.1.7.6.4. Seyahat sektörü profesyonellerini bir araya getirecek Workshop faaliyetlerinin yapılıp
yapılmadığı,
3.1.7.7. Kişi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler
3.1.7.7.1. Bulunulan ülkedeki tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile olumlu ilişkiler kurulup
kurulmadığı, ülkemiz ile ilgili tüm kültürel ve turizm konulu toplantı v.s. katılımının sağlanıp
sağlanmadığı, üniversitelerin Türk kültür ve tarihini konu alan bölümleriyle ilişkide bulunulup
bulunulmadığı, hizmet alanı ile ilgili olarak verilebilecek desteğin kendilerine sağlanıp sağlanmadığı,
3.1.7.7.2. Yazılı basın, radyo ve TV yetkilileri, yazar, sanatçı ve diğer etkili kişilerle olumlu bir
ilişki kurulup kurulmadığı, bu kişiler ve diğer önemli kişilerin ilgi ve alakalarını ülkemiz üzerinde
tutabilmek için çeşitli yemekli davet, toplantı v.s. düzenlenip düzenlenmediği,
3.1.7.7.3. Bulunulan ülkenin kültür ve tanıtma teşkilatları ile verimli bir ilişki kurulup
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kurulmadığı, varsa diğer ülke kültür ve tanıtma teşkilatlarının da bulunduğu organizasyonlara katılım ve
bu organizasyonlarda görev almada etkin davranılıp davranılmadığı,
3.1.7.7.4. Rakip ülkelerin faaliyetleri ve pazardaki durumları ile ilgili değerlendirmelerin yapılıp
yapılmadığı,
3.1.7.8. PR Faaliyetleri
Seyahat sektöründeki gelişmeler ve dünyadaki yeni eğilimlerle birlikte halkla ilişkiler
faaliyetlerinin artan önemi çerçevesinde profesyonel bir PR firması ile çalışılıp çalışılmadığı ve bu
çerçevede
yapılan
faaliyetlerin
etkinliğinin
değerlendirilerek
Merkezin
bilgilendirilip
bilgilendirilmediği, seyahat sektöründeki yeni eğilimlerin yakalanması ve ülkemiz lehine
değerlendirilmesini sağlayacak projelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
hususlarına dikkat edilecektir.
3.1.8. Kriz Yönetimi
Seyahat sektörünün hassasiyeti dikkate alınarak ülkemizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen
kriz dönemlerinde başta Seyahat Tavsiye Bültenleri olmak üzere bulunulan ülkenin krize tepkisinin
sürekli olarak izlenerek bu durumdan ülkemize yönelik seyahat kararlarının asgari düzeyde
etkilenmesini sağlayacak tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı hususları
dikkate alınacaktır.
3.1.9. Araştırma, İnceleme ve Film Çekim İzin Talepleri
Büro’ya yapılan araştırma, inceleme ve film çekim izin taleplerine ilişkin işlemlerin Bakanlık
mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği denetlenecektir.
3.1.10.Raporlar
13/01/2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yurtdışında Sürekli
Görevlendirilen Personel Hakkında Yönetmelik’te belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediği
hususuna dikkat edilecektir.

140

4. GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.Devlet Koroları, Toplulukları ve Senfoni Orkestraları ile Devlet Resim Heykel Müzeleri
4.1.1 Bina Durumu

Ayrıca tespit olunan ortak hususlara göre teftiş olunacaktır.
4.1.2 Emniyet Tedbirleri

Ayrıca tespit olunan ortak hususlara göre teftiş olunacaktır.
4.1.3. Devlet Koroları, Toplulukları ve Senfoni Orkestralarına İlişkin Ortak Hususlar
4.1.3.1.Teşvik İkramiyesi Ödemeleri
27/07/1993 tarih, 93/4664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 inci maddesiyle, Kararnamenin Eki
II Sayılı Listede belirtilen Devlet Sanatçıları ve Sanatçılar için 07/05/1987 tarih, 87/11782 sayılı
Kararnameye ekli “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair
Esaslar”ın 9 uncu maddesi ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre, sözleşmeli olarak çalışanlara,
çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilecek, ayrıca, olağanüstü
gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın
teklifi ve Başbakanlık onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak
verilebilecektir.
Bu çerçevede, Bakanlığımızda görev yapan sanatçılara her yıl Haziran ve Aralık aylarında “teşvik
ikramiyesi” adı altında iki defa ödeme yapılabilmektedir. Ancak, teşvik ikramiyelerinin ödenebilmesi için
her yıl Bakan Onayı ile teşvik ikramiyesi kriterleri belirlenmekte, bu kriterlere uyanlara teşvik ikramiyesi
ödenmekte, uymayan sanatçılara ödenmemektedir.
Teşvik İkramiyesi ödenebilmesi için Bakanlıkça daha önceden belirlenen kriterlere göre yapılan
değerlendirme sonucu, durumu teşvik ikramiyesi ödenmesine uygun olanların listeleri Başbakanlığa
gönderilmekte, Başbakanlık, ikramiye alabileceklere ilişkin listeye onay verdikten sonra teşvik
ikramiyeleri Bakanlıkça ödenmektedir. Her ödeme öncesi, ödemenin yapılabilmesi için onay alınmakta
ve bundan sonra ödemeler yapılmaktadır.
Devlet Koroları ve Toplulukları ile Senfoni Orkestralarında yapılan teftişlerde, 1 inci ve 2. teşvik
ikramiyesi ödemelerinde, 93/4664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usule göre ödemelerin
yapılıp yapılmadığı, ikramiye alacak sanatçılar belirlenirken, Bakan Onayıyla belirlenen teşvik ikramiyesi
ödeme kriterlerine uygun bir değerlendirme yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Uygulamada, prosedürün tamamlanması beklenmeden ve henüz ödeme için gerekli onaylar alınmadan
ödeme yapılabilmektedir. Teftiş sırasında, bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır.
4.1.3.2. Puanlama ve Ücret Tespiti
Sanatçıların sözleşmeli olarak çalışma esasları, bunlara ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst
sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar, 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
“Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre
yürütülmektedir. Aylık brüt sözleşme ücretinin tavanı için 100 puan esas alınır. Her puan grubu için
uygulanacak taban ve tavan puanı söz konusu “Esaslar”ın 4 üncü maddesindeki ücret sınırlarını aşmamak
üzere Bakanlıkça tespit edilir. Personelin aylık brüt sözleşme ücretlerine esas olacak puanlar, puan
grupları içinde her kurumca hazırlanan başarı, disiplin, görevine ve kurumuna bağlılık, hizmet yılları,
öğrenim vb. nitelikleri kapsayan değerlendirme formları dikkate alınarak kurumların yetkili kurullarınca
tespit edilir ve atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Bu değerlendirmeyle ilgili puanlama esasları
Bakanlıkça her yıl yeniden tespit edilir (Madde 4-7).
Bu Esaslara göre çalıştırılacak personel ile ilgili pozisyonlar, kurum, unvan ve sayı olarak
Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Sözleşme süreleri bütçe yılı ile sınırlıdır. Bu
Esaslara göre çalıştırılacak elemanların kurum, unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetveller ve tip
sözleşme örneklerinin mali yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi
şarttır. Bütçe yılı içinde görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de Bakanlıkça düzenlenecek ek
141

cetvellerin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme
yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. Sözleşme işlemleri atamaya yetkili amirin onayı ile
birim amirlerince yapılır ve birim amirlerince tasdik edilerek sonuçlandırılır (Madde 14-17).
Sanat kurumlarının teftişinde, puanlama ve ücret tespitinin 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair
Esaslar çerçevesinde yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir.
4.1.4.Devlet Koroları ve Topluluklar
Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli
Koroları ile Türk Tasavvuf Müziği Toplulukları, Tarihi Türk Müziği Toplulukları, Devlet Türk Müziği
Toplulukları, Devlet Modern Folk Müziği Toplulukları, Devlet Halk Dansları Toplulukları, Devlet Türk
Dünyası Müzik ve Dans Toplulukları, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Toplulukları ve bu
alanda kurulacak yeni koroların ve topluluklarının kuruluşu, yönetimi, idari personelin atanma, adaylık,
sınav ve çalışma biçimleri 06/07/2006 tarih, 26220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm
Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir.
Bu birimlerin teftişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları
Yönetmeliğinde yer verilen hususlarla birlikte aşağıda belirtilen hususlara özellikle dikkat edilmelidir.
4.1.4.1. Müzikolog, ses eğitimi uzmanı, uzman çalgı bilimci atamalarının Yönetmelikteki esaslara uygun
olarak yapılıp yapılmadığı (Madde 14-16),
4.1.4.2. Koroların, Yönetmelikte belirtilen görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediği (Madde 18),
4.1.4.3. Konser programlarının hazırlanmasında Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığı
(Madde 18),
4.1.4.4. Prova, çalışma şekli ve izinlerde Yönetmelikte belirtilen usullere uyulup uyulmadığı (Madde 19),
4.1.4.5.Çalgıların sanatçının kusuru neticesinde zarar görmesi halinde, bu zararın usulüne uygun olarak
ilgililerden tahsil edilip edilmediği (Madde 20),
4.1.4.6. Notaların kaydedildiği kitaplığın oluşturulup oluşturulmadığı (Madde 21),
4.1.4.7. Koro sanatçılarının çalışma programlarına göre kendilerine verilen görevleri zamanında yerine
getirip getirmediği, sanatçıların devamının Yönetmelikte belirtilen günlük devam cetvelleriyle tespit
edilip edilmediği (Madde 22),
4.1.4.8. Kabul sınavı ve atamaların Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı (Madde 23-27),
4.1.4.9. Stajyer Sanatçıların yetiştirilmesi ve eğitiminin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp
yapılmadığı (Madde 28),
4.1.4.10.Puan tespit değerlendirmelerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı (Madde 30),
4.1.5.Senfoni Orkestraları
Senfoni Orkestraları, 6940 sayılı Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası Kuruluşu Hakkında Kanun
ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği hükümlerine göre
faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Senfoni orkestraları, Orkestra Şefi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, Orkestra Müdürü ve
Yardımcısı ile Teknik Kurul organlarından oluşur.
Orkestranın yönetim ve disiplin işleri dışında kalan teknik mahiyette ve sanatla ilgili işleri Şefin
sorumluluğu ve yönetimi altında yürütülür. Şef, Yönetim Kurulunun ve Teknik Kurulun başkanıdır.
Lüzum görüldüğü zamanlarda mutad toplantıların dışında her iki kurulu da toplantıya çağırabilir. Şefin
görevine herhangi bir şekilde hiç kimse müdahalede bulunamaz (Madde 5).
4.1.5.1. Yönetmelikte Şefin görev ve yetkileriyle ilgili hükümlere Yönetim Kurulu ve Orkestra
Müdürünce uyulup uyulmadığı,
4.1.5.2. Şefin, her konserin programında görevli üyeleri Yönetim Kurulu ile birlikte tespit edip etmediği,
günlük yoklama cetvellerini imzalayıp imzalamadığı (Madde 6),
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Senfoni Orkestrası Genel Kurulunun her yıl Mart ayının ilk haftası içinde seçeceği 5 orkestra
üyesi, orkestra Yönetim Kurulunu teşkil eder (Madde 13). Yönetim Kurulu, Genel Kurulun orkestra
üyelerinden göstereceği adaylar arasında gizli oyla seçilir, stajyerler ve memurlar seçime iştirak
edemezler. Her hangi bir sebeple seçimde hazır bulunmayan üyeler oy kullanamazlar (Madde 14).
4.1.5.3.Yönetim Kurulu seçimlerinin zamanında ve Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak yapılıp
yapılmadığı (Madde 13, 14, 15, 16),
Yönetim Kurulu, belli gün ve saatlerde şefin, şef bulunmadığı zamanlarda Orkestra Müdürünün
başkanlığında haftada en az bir defa (tatil ayları hariç) üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar
çoğunluk esasına göre alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin oyları eş değerdedir.
4.1.5.4. Yönetim Kurulunun toplanma ve karar almada, Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,
Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine düzenli bir şekilde yazılıp yazılmadığı, üyelerce imzalanıp
imzalanmadığı, toplantıda bulunmayan üyelerin ne sebeple toplantıya katılmadıkları ve karşı oy
verenlerin karşı oy gerekçelerinin karar defterine yazılıp yazılmadığı (Madde 19),
Orkestra Yönetim Kurulunca kararlaştırılan her türlü idari işler Orkestra Müdürünün sorumluluğu
altında yürütülür, Şef bulunmadığı zamanlarda Orkestra Müdürü Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Orkestra Müdürü, idari işlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu
kararları dışında yapmak zorunda kaldığı işleri ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bildirir Yönetim
Kurulunun gündemini Orkestra Müdürü veya Yardımcısı düzenler. Müdür Yardımcısı, idari işlerin
yürütülmesinde Müdürün yardımcısıdır, Müdür bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. İşlerin
yürütülmesinden Müdürle birlikte Yönetim Kuruluna karşı sorumludur (Madde 28, 29, 30, 31).
4.1.5.5. Müdür ve Müdür Yardımcısının Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapıp yapmadıkları (Madde
28-31),
4.1.5.6. Teknik Kurulun Yönetmelik 3 üncü maddede belirtildiği şekilde oluşup oluşmadığı, Mayıs ve
Eylül aylarında toplanıp toplanmadığı, Yönetmelikte belirtilen görevleri yapıp yapmadığı (Madde 32,
33),
4.1.5.7. Teknik Kurul tarafından alınan kararların düzenli olarak ayrı bir Karar Defterinde tutulup
tutulmadığı,
4.1.5.8. Teknik Kurulun, ertesi yılın konser programı için toplanıp toplanmadığı, Bakanlığın onayına
sunup sunmadığı, yıl içerisinde programda yapılan değişikliklerle ilgili olarak Bakanlıktan onay alınıp
alınmadığı,
4.1.5.9. Orkestranın sezon boyunca verdiği konserler Yönetmelikte belirtilen konser türlerine göre
istatistiki bilgi olarak verilebilir (Madde 35),
4.1.5.10. Orkestra çalışmalarında Yönetmeliğin Konser ve Provalarla ilgili hükümlerine uyulup
uyulmadığı (Madde 41-59),
4.1.5.11. Konser bilet fiyatlarının yıllık olarak Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanlık onayına sunulup
sunulmadığı (Madde 39),
Hastalık veya özür sebebiyle görevine gelemeyen üye, görev yapamadığı süre içinde CSO dışında
opera, operet, müzikli oyun, radyo, televizyon veya benzeri müesseselerde sanatını icra edemez, oda
müziği veya solo konser veremez. Ancak üye, çalgı çalmasına engel teşkil edecek geçici özür ve sakatlık
hallerinde sanat icrası ile ilgili bulunmayan eğitsel, idari ve ek görevlerde çalışabilir (Madde 48).
Orkestra üyeleri şefin başkanlığındaki Yönetim Kurulu kararı ve izni olmadan hiçbir şekilde diğer
orkestralara katılamazlar. Orkestralar (kadrosu on kişiyi geçen) kurarak sanatlarını icra edemezler
(Madde 49). CSO üye ve mensupları müessesenin şerefini ve sanat itibarını küçük düşürecek fiil ve
hareketlerde bulunamazlar. Gece kulüpleri, pavyon, bar, sirk v.b. eğlence yerlerinde çalışamazlar (Madde
59).
4.1.5.12. Orkestra üyelerinin orkestra dışında sanatlarını icra ederken Yönetmelik hükümlerine uyup
uymadıkları (Madde 48, 49, 59),
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CSO üyeleri çalışma programlarına göre kendilerine verilen görevlere muntazam devama
mecburdurlar. Üyelerin devamı günlük cetvellerle tespit edilir. Günlük devam cetvellerini çalışmalar
sonunda orkestra şefi ve konsertmaister inceleyerek imzalar. Günlük devam cetvellerine göre de
(Hastalık, izin, münavebe hallerini belirten) aylık devam cetvelleri tutulur (Madde 60). Görevlerine
izinsiz olarak geç gelen veya gelmeyen üye Orkestra Müdürlüğünün yazılı sorusuna iki gün içinde yazılı
olarak cevap vermek zorundadır (Madde 61). Günlük mazeret izinleri, üyelerin yazılı müracaatları
üzerine şefin onayı ile Orkestra Müdürlüğü tarafından verilir (Madde 62).
4.1.5.13. Orkestra üyelerinin devamlarının takip edilip edilmediği, mazeret izinleriyle ilgili olarak
Yönetmelikte belirtilen usule uyulup uyulmadığı (Madde 60, 61, 62),
Münavebe, ancak, eserlerin kadrosu imkan verdiği ve gruplarda bu iş için yeterli eleman
bulunduğu hallerde mümkündür. Münavebenin şekli ve uygulaması Orkestra Şefi ile Orkestra Yönetim
Kurulunca tespit edilir. İzin sebebi ile görevine gelmeyen üyeler münavebe haklarını kullanmış sayılırlar
(Madde 63). Gruplar içinde yapılacak münavebelerde, üyelerin imkan nispetinde eşit çalışmaları,
dinlenmeleri ve ilerlemeleri gibi hususlar göz önünde bulundurulur (Madde 66).
4.1.5.14. Sanatçılara kullandırılan münavebe hakkının Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde kullanılıp
kullanılmadığı (Madde 63-66),
4.1.5.15. Çalgılar ve Kitaplıkla ilgili Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı, çalgıların defter
kaydının yapılıp yapılmadığı (Madde 76-81),
4.1.5.16. Orkestra üyeliğine giriş ve kademe değiştirme ve terfi imtihanlarının Yönetmelikte belirtilen
usule göre yapılıp yapılmadığı (Madde 86, 127),
4.1.5.17. Disiplinle ilgili Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığı (Madde 128-136),
4.1.5.18. Solist sanatçı çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılıyor ise bu konuda Kültür Bakanlığı Devlet
Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulup
uyulmadığı,
hususlarına bakılmalıdır.
4.1.6 Devlet Resim Heykel Müzeleri
Resim ve heykel müzelerinin kaynakları, yönetimi, müze koleksiyonunun müze dışında sergilenmesi,
müze hizmetleri, müze hizmetlerinde çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile müzenin güvenliğine
ilişkin usul ve esaslar 09/10/2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Devlet Resim Heykel Müzeleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Müzelerin idari yönetiminde yer alan müze müdürü ile müdür yardımcısı Yönetmelik’in 9 ve 10 uncu
maddeleri hükümlerine göre görevlerini yerine getirirler. Sanatsal yönetimde ise Müze Kurulu ile Seçici
Kurul görev almaktadır. Müze Kurulunun kimlerden oluşacağı, görevlerinin neler olduğu ve çalışma
usullerine dair hükümler Yönetmelik’in 12-14 üncü maddelerinde, Seçici Kurulun kimlerden oluşacağı,
görevleri ve çalışma usulleri ise Yönetmelik’in 15-17 nci maddeleri ile düzenlenmiştir.
4.1.6.1 Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
4.1.6.1.1 Müzelerin güvenliği
Müze depo giriş-çıkış defteri ve nöbet devir-teslim defterinin doğru ve düzenli tutulup tutulmadığı, Müze
teşhir salonları ile vitrin ve depo anahtarlarının, müdürün, müdür yoksa yerine vekâlet eden müze
personelinin sorumluluğu altındaki mühürlü bir dolapta veya kasada bulundurulup bulundurulmadığı,
müzenin kapanışından sonra müzede nöbetçi personel dışında Müdürün yazılı izni olmadan herhangi
birinin müzede kalıp kalmadığı, adaylığı kaldırılmamış olanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına mensup
personele, zimmetle müze eseri ve müze koleksiyonun teslim edilip edilmediği, ziyaretçilerin, müzeye
her türlü yanıcı, patlayıcı, kesici ve delici madde ile girişinin engellenip engellenmediği, ziyaretçilerin
müzeye girişinden itibaren görevlilerce rahatsız edilmeden izlenip izlenmediği, güvenliği sağlayan
personele görev ve sorumluluklarının maddeler halinde yazılı olarak tebliğ edilip edilmediği,
(Yönetmelik Madde 34)
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4.1.6.2 Eserlerin bakımı ve korunması
Müze koleksiyonunda bulunan eserlerin bakım ve korunması için özelliklerine göre uygun altyapının,
gelişen teknolojik şartların ve Müze Kurulunun önerisinin dikkate alınarak oluşturulup oluşturulmadığı,
sıcaklık ve bağıl nem standartlarına uygun iklimlendirme ortamı hazırlanıp hazırlanmadığı (Yönetmelik
Madde 20)
4.1.6.3 Müze koleksiyonunun yurt içinde sergilenmesi
Müze koleksiyonunda bulunan müze eserlerinin yurt içinde sadece müze, galeri ve benzeri yerlerde
sergilenmek üzere müze dışına çıkarılmasında sigorta ve emniyet tedbirlerinin, Müze Kurulunun uygun
görüşünün ve Bakan onayının alınıp alınmadığı (Yönetmelik Madde 21),
4.1.6.4 Müze koleksiyonunun yurt dışında sergilenmesi
Bakanlıkça düzenlenenler dâhil, yüzyıl öncesine ait eserlerin yurt dışında geçici olarak sergilenmesi
amacıyla müze dışına çıkarılması söz konusu olduğunda Müze Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlar
Kurulu Kararı alınıp alınmadığı, ayrıca bu eserler için 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun 32 nci maddesi ve 16/2/1984 tarihli ve 18314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda
Sokulması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, Bakanlıkça düzenlenenler
dâhil yüzyılı doldurmayan eserlerin yurt dışında geçici olarak sadece müze, galeri ve benzeri yerlerde
sergilenmesi amacıyla müze dışına çıkarılması durumunda, sigorta ve emniyet tedbirlerinin, Müze
Kurulunun uygun görüşünün ve Bakan onayının alınıp alınmadığı, (Yönetmelik Madde 22)
4.1.6.5 Sergilenme Şartları
4.1.6.5.1 Yurt içinde veya yurt dışında geçici sergileme amacıyla müze dışına çıkarılması istenen müze
koleksiyonunda yer alan eserlerin envanter bilgilerinin, etkinliğin amacı, yeri, tarihi, süresi, gideceği
yerin yetkili makamlarının teminatı, sigorta edileceğine dair garanti belgeleri ve diğer koşullarla ilgili
bilgi ve belgeleri içeren dosyanın, etkinliği düzenleyen veya düzenlenmesine katkıda bulunan kurum ya
da kuruluş tarafından Genel Müdürlüğe sunulup sunulmadığı (Yönetmelik madde 23),
4.1.6.5.2 Müze Kurulunun 23 üncü maddede yer alan kıstaslar ve koşulları göz önünde bulundurup
bulundurmadığı,
4.1.6.5.3.Eserlerin sigorta bedelinin Müze Kurulunun teklifi doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından
belirlenip belirlenmediği, Müze koleksiyonundaki eserlerin, 21 inci maddedeki şartlar oluşturulmadan
geçici olarak sergilenmek üzere müze dışına çıkarılıp çıkarılmadığı, Müze Müdürlüğünce eserlerin müze
dışına çıkarılmasından önce Genel Müdürlükçe belgelerin tam olduğunun kontrol edilip edilmediği,yurt
dışına eser gönderilmesinde, sergi süresi, eserlerin ülkeden çıkış tarihinden itibaren bir ülke için bir yılı,
sergi birkaç ülkeyi kapsayacaksa iki yılı geçip geçmediği, bu sürelerin, serginin yer değiştirmesi
dolayısıyla uzatılması için yeniden izin alınıp alınmadığı, (Yönetmelik madde 23)
4.1.6.5.4 Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak sergilenmiş eserlerin sergilendikten sonra ilgili müze
müdürlüğünce mühürlü olarak alınmasına, eserlerin mührünün Müze Kurulu tarafından açılmasına ve
eserlerin orijinal ve sağlam olup olmadıklarının Müze Kurulu tarafından incelenmesi ve karar altına
alınmasına, alınan kararın Geçici Eser Gönderme ve Teslim Alma Defterine işlenmesine dikkat edilip
edilmediği,( Yönetmelik Madde 25)
4.1.6.6 Eserlerin ayniyat işleri ve kaydı
Müzenin ayniyat işleri 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür. Bu çerçevede Müze Kurulu
tarafından müze koleksiyonunda yer alması uygun bulunan bütün müze eserlerine Taşınır Mal
Yönetmeliğine göre taşınır kayıt numarası verilip verilmediği, Eser Envanter Defterine kaydedilip
kaydedilmediği, Eser Envanter Defterinde bulunan tüm bilgilerin tam ve doğru olarak elektronik ortama
aktarılıp aktarılmadığı, Müze koleksiyonuna satın alma veya bağışlama yolu ile kazandırılacak eserlerin;
5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tafsil edilen ve müzeye devri mümkün
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olan tüm telif haklarının müzeye devrini içeren bir devir sözleşmesi imzalanarak müze kayıtlarına
geçirilip geçirilmediği, özel ve tüzel kişilerden bağış yolu ile müzelere gelen eserlerin alınmasında Müze
Kurulunun kararının alınıp alınmadığı (Yönetmelik madde 26),
4.1.6.7.Eserlerin ayniyat kaydından düşümü
Müzelerin, ayniyat kaydından düşümünü istediği eserlerin fotoğraflı envanter bilgilerini Müze Kuruluna
sunması üzerine bu bilgiler doğrultusunda Müze Kurulunun rapor hazırlayıp hazırlamadığı, bu karar
doğrultusunda ayniyat kaydından düşümü teklif edilen eser veya eserler hakkında Taşınır Mal
Yönetmeliği hükümlerinin uygulanarak, düşümü yapılan eser ile ilgili eser envanter defterine eserin
kayıttan düşme teklif ve onay tutanağının tarih ve sayısının yazılıp yazılmadığı (Yönetmelik Madde 27)
4.1.6.8 Eserlerin sayımı, kaybolması ve çalınması
4.1.6.8.1.Her yıl eser sayımının fiilen yapılıp yapılmadığı ve sonuçların, takip eden yılın Ocak ayı sonuna
kadar Genel Müdürlüğe bildirilip bildirilmediği,
4.1.6.8.2 Sayım sonunda bulunamayan eserler için, önce müze idaresince oluşturulan bir komisyon
tarafından gerekli incelemenin yaptırılarak, kesin olarak kaybolduğu anlaşılan eserlerin listesinin, katalog
fişleri ve komisyon raporunun Genel Müdürlüğe bildirilip bildirilmediği,
4.1.6.8.3 Müze koleksiyonunda bulunan eserlerin çalındığının tespit edilmesi halinde esere ait envanter
bilgileri ve varsa komisyon raporunun Genel Müdürlüğe bildirilip bildirilmediği, Müze koleksiyonundaki
eserlerin kaybolduğunun ya da çalındığının tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlük tarafından
gecikmeksizin adli ve idari işlem başlatılıp başlatılmadığı, Genel Müdürlükçe ilgili birimlere ve emniyet
birimlerine haber verilip verilmediği, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, eserlerin çalındığının tespit
edilmesi halinde Müdürlükçe emniyet birimlerine haber verilip verilmediği (Yönetmelik madde 28)
4.1.6.9 Eserlerin restorasyonu
4.1.4.9.1.Müze Kurulunca restorasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen eserlerin yüksek çözünürlükte detaylı
olarak fotoğraflarının çekilerek kayıt altına alındıktan sonra bir tutanakla eserlerin Restoratöre teslim
edilip edilmediği, Restoratörün iş bitiminde tutanakla eseri müze müdürüne yapılan işlemin detaylı
raporuyla birlikte teslim edip etmediği, restore edilen eserin kontrolünün Müze Kurulunca yapılıp
yapılmadığı,
4.1.6.9.2 Restorasyon işlemlerinin yapıldığı laboratuarda güvenlik kamerası bulundurularak yapılan
işlemlerin kayıt altına alınıp alınmadığı, eserin restorasyon aşamalarının detaylı fotoğraflarının çekilip
çekilmediği, restorasyon işlemlerinin müze dışında yapılması halinde restorasyon bitiminde Müze
Müdürlüğünce eserlerin mühürlü olarak alınıp alınmadığı, eserlerin mühürlerinin Müze Kurulu tarafından
açılıp, eserlerin orijinal ve sağlam olup olmadıklarının Müze Kurulu tarafından incelenip karar altına
alınıp alınmadığı, restorasyonu yapılan eserlerin kayıtlarının Restore Edilen Eserler Kayıt Defterinde
tutulup tutulmadığı (Yönetmelik Madde 29)
4.1.6.10 Müze eserlerinden yararlanma
Müzede araştırma yapmak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlara, 25/9/1986 tarihli ve 86/11038 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma
Usul ve Esasları Hakkında Tüzük hükümlerine göre izin verilip verilmediği, yabancı araştırmacıların
Genel Müdürlükten izin almak kaydıyla, müzelerdeki çalışmalarında 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film
Çekmek İsteyen Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi
Olacakları Esaslar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, bu aşamadan söz konusu bakanlar kurulu kararlarına
ve eserlerden yararlanma karşılığında alınacak ücretlerin, 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür
Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak Genel Müdürlüğün teklifi,
DÖSİMM Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile tespit edilip edilmediği (Yönetmelik Madde 32 )
4.1.6.11 Müze mekânlarının kullanımı
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Müze gösteri salonlarının özel ve tüzel kişilerin kullanımına tahsis edilmesinde Genel Müdürlük
onayının, Müze galerilerinin, özel ve tüzel kişilerin kullanımına tahsis edilmesinde müdürlük onayının
bulunup bulunmadığı, Müze mekânları, gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına
DÖSİMM Yönetim Kurulu kararınca Genel Müdürlükçe ücretsiz olarak tahsis edilip
edilmediği(Yönetmelik Madde 33)
4.1.6.12 Müzelerde tutulması gereken defterler
a) Eser Envanter Defteri,
b) Demirbaş Defteri,
c) Ön Envanter Defteri,
ç) Teftiş ve Denetleme Defteri,
d) Depo Giriş ve Çıkış Defteri,
e) Nöbet Devir Teslim Defteri,
f) Anahtar Teslim Defteri,
g) Gece ve Gündüz Nöbet Defteri,
ğ) Teşhir Salonu Kontrol Defteri,
h) Seçici Kurul Karar Defteri,
ı) Geçici Eser Gönderme ve Teslim Alma Defteri,
i)
Restore Edilen Eserler Kayıt Defteri.
ii)
Tutulması ve bunlardan dijital ortamda saklanması mümkün olanların bu yolla da
saklanıp saklanmadığı (Yönetmelik Madde 37)
hususlarına bakılmalıdır.
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5.KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.1. Kütüphaneler
5.1.1. Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
5.1.2. Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
Kütüphane Hizmetleri İle İlgili Olarak;
5.1.3. Teknik Hizmetler
5.1.3.1. Kütüphane Malzemesinin Sağlanması
5.1.3.1.1. Satın alınacak, bağış veya değişim yoluyla kütüphaneye kazandırılacak yayınların seçimini
yapacak olan Yayın Seçme Kurulu ve Yayın İnceleme Komisyonlarının usulünce oluşturulup
oluşturulmadığı; Yayın Seçme Kurulu ve Yayın İnceleme Komisyonları tarafından Bakanlıkça veya
kütüphanelerce satın alınacak, bağışlanacak ve değişimi yapılacak yayınlar ile abone olunacak süreli
yayınların değerlendirilmesinde yayın seçme ölçütlerine dikkat edilip edilmediği; Komisyonların, yayın
seçiminde okuyucu gereksinimlerini ve kütüphanelerden gelen istekleri göz önünde bulundurup
bulundurmadığı; satın almalarda öncelik verilmesi gereken eserlerin alımına öncelik verilip verilmediği,
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği, Mad.5,6,7,8,9,10,11 - Halk ve Çocuk
Kütüphaneleri Yönetmeliği, Mad.22,23)
5.1.3.1.2. Kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerinin ödünç verme usulüne uygun yürütülüp
yürütülmediği ve ödünç verme işlemleri için ayrı bir dosya tutulup tutulmadığı (Kütüphaneler Arası
Basma Kitapları Ödünç Verme Yönetmeliği Mad.4,5,6,7,8,9 10,11,12,13)
5.1.3.2. Kitap Kayıt İşleri
5.1.3.2.1. Kütüphanedeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için ayrı ayrı
olmak üzere bilgisayar ortamında Kütüphane Defteri tutulup tutulmadığı (Taşınır Mal Yönetmeliği, Mad.
9, 11)
5.1.3.2.2. Otomasyona geçilemeyen kütüphanelerde, yazma ve basma eserler ile kitap ve diğer
malzemeler için ayrı ayrı olmak üzere Demirbaş Defterine kaydedilip kaydedilmediği, Demirbaş
Defterine sayfa numarası verilmesi, mühürlenmesi ve tasdik edilmesi işlemlerinin tamam olup olmadığı,
defterlere kendi içinde birbirini izleyen kayıt numaraları verilip verilmediği, Defterlerin, mürekkepli
kalemle düzgün, okunaklı bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve Defterlerde silinti ve düzeltme
yapılıp yapılmadığı (Kütüphanelerde Teknik Çalışmalar Yönergesi, Mad. 4),
5.1.3.2.3. Yeni harfli basma kitapların kaydı sırasında; kayıt numarası, kitabın adı, yazar ve çevireni, dili,
cilt numarası, ölçüsü ve sayfa sayısı gibi istenen bilgilerin yazılıp yazılmadığı (Kütüphanelerde Teknik
Çalışmalar Yönergesi, Mad. 4/a),
5.1.3.2.4. Yazma ve eski harfli basma eserlerin demirbaşa kaydı sırasında; kitabın adı, müellifi ve
çevireni, dili, kaçıncı cilt olduğu gibi özellikleri yanında, yazma eserlere münhasır yazının çeşidi ve
hattatın adı, yazı ve yaprak ölçüsü, yaprak sayısı, satır sayısı gibi özellikler için belirlenen kayıt sistemine
uyulup uyulmadığı (Kütüphanelerde Teknik Çalışmalar Yönergesi, Mad. 4/b),
5.1.3.2.5. Para, pul ve haritaların kaydı sırasında özelliklerine ve ölçülerine dikkat edilip edilmediği
(Kütüphanelerde Teknik Çalışmalar Yönergesi, Mad. 4/c-d),
5.1.3.3. Katalog, Tasnif ve Hazırlık İşleri :
5.1.3.3.1. Kataloglama işlemlerinde Genel Müdürlükçe belirlenmiş kitap kataloglama kurallarının, tasnif
işlemlerinde ise Dewey Onlu Tasnif sisteminin uygulanıp uygulanmadığı (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Yönetmeliği Mad.25 - Yönerge Mad. 5, 7, 8),
5.1.3.3.2. Yeni harfli basma kitapların iç kapağına damga ve belli sayfalarına kütüphane mührünün
basılıp basılmadığı, tasnif ve demirbaş numaralarının yazılıp yazılmadığı, kitap üzerine yer numarasının
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yazılıp yazılmadığı, alfabetik ve sistematik katalog fişlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı (Halk ve Çocuk
Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.26 - Yönerge Mad. 4-8),
5.1.3.3.3. Yazma ve eski harfli basmaların iç kapağına kütüphane kaşesinin basılıp basılmadığı, demirbaş
numarası ile tasnif numaralarının yazılıp yazılmadığı, kitap üzerine yer numarası yazılıp
yazılmadığı,"Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslam Dini İlimleri Tasnif
Cetveli"ne göre tasnif edilip edilmediği ve katalog fişlerinin düzenlenip düzenlenmediği, ( Yönetmelik
Mad.12/j, 26 - Yönerge Mad. 4-8),
5.1.3.3.4. Süreli yayınların çıkış sürelerine göre izleme fişlerine kaydedilip kaydedilmediği, bu fişlerde,
yayını çıkaran kişi veya kuruluşun adı, yayının temin edilebileceği adres, çıkış süresi, cilt rengi, adı v.b.
özelliklerinin belirtilip belirtilmediği (Kütüphanelerde Teknik Çalışmalar Yönergesi Madde 9/a)
5.1.3.4.Kitapların Yerleştirilmesi
5.1.3.4.1. Yeni harfli basma kitapların açık raf sistemine göre, yazma ve eski harfli basmaların ayrı bir
depoda veya çelik dolaplarda demirbaş veya tasnif numaralarına göre yerleştirilip yerleştirilmediği (Halk
ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.27 - Yönerge Mad. 4-9),
5.1.3.4.2. Derleme Kütüphanelerinde, derleme nüshalarının demirbaş numaralarına göre yerleştirilip
yerleştirilmediği (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad 27),
5.1.3.4.3. Süreli yayınların adına göre alfabetik olarak, okuyucuların kolayca faydalanabileceği açık
raflara yerleştirilip yerleştirilmediği (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad. 27),
5.1.3.5.Cilt işleri
5.1.3.5.1. Kütüphanelerde cilde gönderilecek kitapların öncelik sırasına konulup konulmadığı, cilde kitap
gönderilirken müracaat kitapları, ödünç verilecek kitaplar, en çok kullanılan kitaplar ve cildi tamamlanan
yayınlara öncelik verilip verilmediği, cilde gönderilecek kitapların demirbaşa kayıtlı olup olmadığı, cilde
gönderilecek kitapların listelerinin hazırlanıp hazırlanmadığı, ciltleme işi biten kitaplar için tutanak
düzenlenip düzenlenmediği (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad. 28),
5.1.3.5.2. Süreli yayınların sıraya konularak eksik nüshalarının da tamamlanmasıyla cilde gönderilip
gönderilmediği, yayının ilk cildinin rengi yazılarak sonraki ciltlerin de aynı renk olmasının sağlanıp
sağlanmadığı (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad. 28, Kütüphanelerde Teknik Çalışmalar
Yönergesi Mad.9),
5.1.3.5.3. Kütüphanelerde bulunan yazma eserlerin cilt, onarım ve bakım işlerinin cilt ve patoloji
servisinde yapılıp yapılmadığı, cilt ve onarım gerektiren yazma eserlerin öncelikle tek nüsha, müellif hattı
olanlar ile cilt, tezhip, minyatür ve yazı bakımından sanat değerini haiz olanların bir listesinin
hazırlanarak Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, Süleymaniye
Kütüphanesine nakil sırasında yazma eserlerin bir sorumlu tarafından madeni kutu içinde ve mutat ulaşım
araçları ile taşınmasına ve diğer emniyet tedbirlerine dikkat edilip edilmediği, ve aynı yöntemlerle iade
alınıp alınmadığı, ( Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Mad.28),
5.1.3.5.4. Bakanlık tarafından gerekli görülen Halk Kütüphanesi bünyesinde kurulan Bölge Cilt
Atölyesinin Kütüphane Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakanlığın onayından geçen bir yıllık
program uygulayıp uygulamadığı, kitapları ciltlenecek kütüphanelere ciltleme zamanının önceden
bildirilip bildirilmediği,
5.1.3.5.5. Bölge Cilt Atölyeleri tarafından ciltlemede uygulanacak kurallara uyulup uyulmadığı (Halk ve
Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.15,28),
5.1.3.5.6. Atölyenin, bina, personel, demirbaş ve malzeme durumunun yeterli olup olmadığı,
5.1.3.6. Derleme İşleri
2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu kapsamına giren malzemenin eksiksiz
olarak derlenip derlenmediği, mahalli basımevlerinin kayıtlarının tutulup tutulmadığı, derlenen
malzemenin süresi içinde ilgili yerlere gönderilip gönderilmediği, derleme işlemleriyle ilgili üç aylık ve
yıllık çalışma raporlarının Bakanlığa sunulup sunulmadığı, derleme nüshalarının makbuz karşılığı alınıp
alınmadığı (Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği Mad.4,5,11),
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5.1.4. Okuyucu Hizmetleri
5.1.4.1. Okuma Salonu
Okuma salonunun mekan, ışık, ısıtma ve masa-sandalye sayısı bakımından yeterli olup olmadığı,
5.1.4.2. Okuyucu Durumu
Okuyucu istatistiklerinin günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlenip düzenlenmediği (Halk ve
Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.l2/k, 13/ğ - Yönerge Mad.10),
5.1.4.3. Müracaat Hizmetleri
5.1.4.3.1. Müracaat eserlerinden bir koleksiyon oluşturulup oluşturulmadığı ve bunların zenginleştirilerek
okuma salonunda okuyucuya sunulup sunulmadığı (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.31),
5.1.4.3.2. Okuyucuların, müracaat eserlerinden, diğer kütüphane kaynaklarından, kütüphanede
bulunmayan kaynaklar için “Kütüphaneler Arası Basma Kitap Ödünç Verme Yönetmeliği” uyarınca diğer
kütüphanelerden sağlanan eserlerden yeterince yararlanmasına çalışılıp çalışılmadığı (Halk ve Çocuk
Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.31),
5.1.4.3.3. Yazma ve eski harfli basma eserlerden yararlanmak isteyenler için özel bir bölüm bulunup
bulunmadığı ve bu eserler için okuyucuya bir sorumlunun eşlik edip etmediği (Yönetmelik Mad.39),
5.1.4.3.4. İnternet Erişim Merkezlerinin amacına uygun olarak okuyucu hizmetine sunulup sunulmadığı,
5.1.4.4. Okuyucu Rehberliği:
Okuyucuların çeşitli sebeplerden doğan istek ve sorularının karşılanması ve okuyucunun
kütüphaneden yararlandığı sırada karşılaşacağı muhtemel sorunların giderilmesi amacıyla; okuyucuların
katalogları veya otomasyona geçen Kütüphanelerde Veri Tabanını kullanmasında okuyuculara yol
gösterilip gösterilmediği, okuyucuların kütüphane hizmetlerinden en kolay şekilde yararlanması için
kütüphanenin belirli yerlerine, yol gösterici bilgiler ihtiva eden levhalar konulup konulmadığı,
Kütüphaneyi tanıtan rehber broşür hazırlanıp hazırlanmadığı, kütüphaneden yararlanma konusunda
okuyuculara belli aralıklarla eğitici toplantılar düzenlenip düzenlenmediği (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Yönetmeliği Mad.32),
5.1.4.5. Ödünç Verme İşleri
Yazma ve nadir basma eserler ile kaynak kitaplar, süreli yayınlar ve çok sık aranan eserlerin
ödünç verilemeyeceği hususuna uyulup uyulmadığı, bu kitaplar dışında kalan kitaplara cep ve muhtıra
yapıştırılıp yapıştırılmadığı, ödünç kitap isteyenlerin üye defterine kaydedilip kaydedilmediği, okuyucuya
üye kartı verilip verilmediği, bina durumu müsait olan kütüphanelerde ayrı bir ödünç kitap verme bölümü
oluşturulup ayrı katalogların hazırlanıp hazırlanmadığı, ödünç verme ve alma işlemlerinde düzenlenen
yöntemlere uyulup uyulmadığı, ödünç verme süresinin gözetilip gözetilmediği, ödünç aldığı kitabı süresi
içinde getirmeyenlere hatırlatma yazısı yazılıp yazılmadığı, kitabı yıpratan ve kaybedenlere bedelinin
ödetilip ödetilmediği ve gerekli yasal işlemlerin yapılıp yapılmadığı (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Yönetmeliği Mad. 33-35),
5.1.4.6. Gezici Kütüphane
Gezici kütüphane yıllık programının hazırlanıp hazırlanmadığı, programda belirlenen yerlerde 15
günde bir aynı saatte bulunulup bulunulmadığı, araçta işlemleri tamamlanmış kitaplardan başka çocuk
kitapları ve müracaat kitaplarının okuyucuya sunulup sunulmadığı, gidilen durak adları, gidiş-dönüş
saatleri ve kat edilen mesafenin yazıldığı bir hizmet defteri tutulup tutulmadığı, defterin idarece kontrol
edilip edilmediği, günlük, aylık ve yıllık istatistiklerinin hazırlanıp hazırlanmadığı, aracın haftalık ve
yıllık bakımının yapılıp yapılmadığı, kitapların ödünç verilmesi için gerekli işlemlerin yapılıp
yapılmadığı (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.10,14,37),
5.1.4.7. Çocuk Bölümü
5.1.4.7.1. 16 yaşına kadar olan çocukların fikir ve ruh gelişimini sağlamak için temel kütüphane
hizmetlerinin verilip verilmediği, yıllık çalışma programı hazırlanıp hazırlanmadığı, göze, kulağa
hitabeden araçlarla çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunulup bulunulmadığı, günlük, aylık, yıllık okuyucu
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istatistiklerinin düzenlenip düzenlenmediği (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.
9,13,41,45),
5.1.4.7.2. Ödünç kitap almak isteyen üyenin yüklenme belgesinin velisine imzalatılıp imzalatılmadığı,
ödünç alınan kitabın kaybedilmesi halinde Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı (Halk ve
Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.35, 36),
5.1.5..Eğitici Ve Kültürel Faaliyetler
5.1.5.1. Kütüphanenin çevreye tanıtılması amacıyla Kütüphane Haftası ve Dünya Çocuk Kitapları
Haftasında, çevredeki diğer kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kitap sergileri ve konferanslar
düzenlenip düzenlenmediği (Yönetmelik Mad. 41,45 - Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği),
5.1.5.2. Milli bayramlarda şiir, resim yarışmaları film-slayt gösterileri ve müzik saatleri düzenlenip
düzenlenmediği (Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği Mad. 5-8),
5.1.5.3. 10 Kasım gününü içine alan haftada Atatürk'ü Anma programının hazırlanmasında kütüphane
koleksiyonundan yararlanılmasının sağlanıp sağlanmadığı (Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler
Yönetmeliği Mad.9),
5.1.5.4. Türk büyüklerini, insanlığa hizmet etmiş ünlü şahıslar ve kütüphanenin bulunduğu çevrede
yetişmiş önemli kişileri anma günlerinde, bu konudaki eser, fotoğraf ve resimlerden oluşan sergiler
düzenlenip düzenlenmediği (Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği Mad. 12),
5.1.5.5. Kütüphanede bulunmayan göze ve kulağa hitabeden araçların, diğer kuruluşlardan sağlanarak
müşterek programlar düzenlenip düzenlenmediği (Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler
Yönetmeliği Mad. 15),
5.1.5.6. Yıllık Kültürel Faaliyet Planlarının ayrıntılı biçimde (tarih, saat, yer, etkinlik adı, türü ve konusu,
konuşmacı ya da katılımcıların isimleri) düzenlenerek, Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği (Genelge:2005/10)
5.1.6.Kütüphane Müdürünün Kontrol Ve Koordinasyon Görevi
Kütüphane Müdürünün Halk, Şube ve Çocuk Kütüphanelerini kontrol edip etmediği, teknik
işlemleri yürütme görevini yerine getirip getirmediği ve bu işlemlerle ilgili raporları gönderip
göndermediği (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Mad.4),
5.1.7.Kitap Sayımı
Kütüphanedeki kitapların her yıl sayımının yapılarak kaybolan, yıpranan ve güncelliğini yitiren
kitapların düşümünün yapılıp yapılmadığı (Ek: Taşınır Mal Yön. Mad. 32 , Genelge 2003-2)
hususlarına bakılacaktır.
5.1.8.Evrak Ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
5.1.9.Hesap İşleri Ve Ayniyat İslemlerî
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
5.1.10.Personel Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
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C. BAĞLI KURULUŞLAR
1. DEVLET TİYATROLARI MÜDÜRLÜKLERİ
1.1.Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.

1.2.Güvenlik Önlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.

1.3.Özlük İşleri ve Personel Yönetimi
Genel hükümlere göre tespit edilen hususlar dikkate alınacak olup, ayrıca;

1.3.1. İstihdam edilen misafir sanatçı ve uzman sayısının Genel Müdürlük tarafından izin verilen
sayılar dahilinde olup olmadığı, bu kişilerle Maliye Bakanlığınca vize edilen tip sözleşmelerin imzalanıp
imzalanmadığı, aylıklı olarak çalışanlara ödenen ücretlerin Sanat-Yönetim Kurulunca belirlenen ücret
sınırları dahilinde olup olmadığı, yevmiyeli olarak çalışanlara ödenen ücretlerin aylık puantajlarda yer
alan çalışma gün sayıları ile uyumlu olup olmadığı (Yılı Bütçe Kanunları),
1.3.2. İstihdam edilen misafir sanatçı ve uzmanların sosyal güvenlik sigorta primlerinin
zamanında yatırılıp yatırılmadığı,

1.3.3. 5441 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin yenilenmesinden önce
Sanat-Yönetim Kurulu tarafından yapılacak sözleşme ücretlerine esas puanlamalarda dikkate alınmak
üzere Müdür tarafından hazırlanan performans değerlendirme raporu ile rejisör değerlendirme raporunun
süresi içerisinde gönderilip gönderilmediği (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun,
Madde 8),
1.3.4. İki ayrı görevi aynı anda yürüten sanatçı var ise bu kişilere ikinci görevleri için ödenen
ücretin 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesine uygun olup
olmadığı,
1.3.5. Turne ile ilgili seyahat zamanı ve hangi vasıta ile yapılacağına ilişkin Genel Müdürlük
Onayı alınıp alınmadığı, harcırahların hiçbir kesinti yapılmadan Harcırah Kanunun 33/c maddesinde
belirlenen miktarda tam olarak ödenip ödenmediği (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında
Kanun, Ek Madde 2),
1.3.6. Tedavi amacıyla yurt dışına gönderilen personel varsa gönderilmelerine dair SanatYönetim Kurulu kararının bulunup bulunmadığı (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında
Kanun, Madde 18/b),
1.3.7. Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere yurt dışına gönderilen sanatçı ve diğer idari sözleşmeli
memurların gönderilmeleri için gerekli Sanat-Yönetim Kurulu kararının bulunup bulunmadığı,
gönderilme sürelerinin maksimum 1 yıl olup olmadığı ve daha önce yurt dışına gönderilmişler ise aradan
5 yıl geçip geçmediği (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 18/a),
1.3.8. Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere yurt dışına gönderilen sanatkar ve diğer idari sözleşmeli
memurların yurt dışında kaldıkları sürenin bir buçuk katı olan mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine
getirip getirmedikleri (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun Madde 18/c),
1.3.9. Kurum dışında sanatsal faaliyette bulunan sanatçı varsa söz konusu çalışmaları
yürütebileceklerine dair Sanat-Yönetim Kurulu kararının bulunup bulunmadığı,

1.3.10. Bir başka Müdürlüğe naklen tayin olan veya geçici olarak görevlendirilen personel varsa
buna ilişkin Sanat-Yönetim Kurulu kararının bulunup bulunmadığı,
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1.3.11. Düzenlenen yurt içi ve dışı turneler ile milli ve milletler arası festivaller için Bakan Onayı
alınıp alınmadığı (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 1)
1.3.12. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20 nci ve 29/08/2003 tarih,
25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde, idarelerin teftiş ve denetim
elemanlarının, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler
sırasında, yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediklerini de denetleyecekleri hüküm altına alınmış olduğundan istihdam edilen yabancı uyruklu
misafir sanatçı ve uzmanlar için, başta çalışma izni alınması olmak üzere, sayılan mevzuatta yer alan
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği
hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

1.4. Ayniyat İşlemleri
Genel hükümlere göre tespit edilen hususlar dikkate alınarak teftişe tabi tutulacaktır (Taşınır Mal
Yönetmeliğine uygun olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hazırlama
çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yönetmelik
hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.).

1.5. Mali İşlemler
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.

1.6.Evrak, Dosya ve Arşiv İşlemleri
Evrak ve dosya işlemlerinin teftişinde genel hükümlere göre tespit edilen hususlar dikkate
alınacak olup, arşiv işlemlerinin teftişinde ise Bakanlık Makamının 27/02/1990 tarih ve 2 sayılı Onayı ile
yürürlüğe giren “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliği” hükümlerine göre hareket
edilecektir.
Anılan Yönetmelik hükümlerine göre;

1.6.1. Arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korunup
korunmadığı, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edilerek saklanıp saklanmadığı (Madde 4),

1.6.2. Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı
gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı (Madde 4),
1.6.3. Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde çalışır durumda
bulundurulup bulundurulmadığı (Madde 4),
1.6.4. Arşivin uygun yerlerinde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50 - 60 arasında
tutulup tutulmadığı (Madde 4),

1.6.5. Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılıp
kullanılmadığı (Madde 4),
1.6.6. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının
dezenfekte edilip edilmediği (Madde 4),

1.6.7. Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği (Madde
4),

1.6.8. Isının mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulup
tutulmadığı (Madde 4),
1.6.9. Her yıl Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait arşivlik malzemenin gözden geçirilerek “işlemi
tamamlananlar”, “işlemi devam edenler” ve “işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması
gerekli olanlar” şeklinde bir ayrıma tabi tutulup tutulmadığı (Madde10),

1.6.10. Ayırım işleminden sonra arşive devredilecek malzemenin özelliğine göre birimi, işlem
yılı, konu ve işlem itibariyle aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası esas alınarak hazırlanıp
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hazırlanmadığı, sicil dosyalarının ise sicil numarası veya isim esas alınıp hazırlanarak arşivde buna göre
bir yerleştirme yapılıp yapılmadığı (Madde 10),

1.6.11. İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan evrakın bulunduğu dosya
gömleğinin sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “Gizli” damgası vurulup vurulmadığı (Madde
10),
1.6.12. İşlemi tamamlanarak birim arşivine devredilecek malzemenin uygunluk kontrolünün
yapıldıktan sonra izleyen yılın ilk üç ayı içerisinde arşive devredilip devredilmediği (Madde 11,12),
1.6.13. Birim arşivinde bekleme süresi tamamlanan (1-5 yıl) arşivlik malzemenin kurum arşivine
devredilip devredilmediği (Madde 18, 19),
1.6.14. İmha edilecek malzemenin seçimini gerçekleştirmek üzere birim amirinin onayı ile arşiv
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu amir ile arşiv biriminden 1, evrakı imha edilecek birimden de 1
eleman olmak üzere en az 3 kişiden teşekkül eden “Ayıklama ve İmha Komisyonu” oluşturulup
oluşturulmadığı, söz konusu komisyonun her yıl Mart ayı başında çalışmaya başlayarak çalışma sonunda
2 nüsha imha listesi hazırlayıp hazırlamadığı, hazırlanan bu listelerin Müdürün onayına sunulup
sunulmadığı (Madde 31, 33-36),

1.6.15. Kağıt malzemenin hammadde olarak kullanılmak üzere Türkiye Selüloz ve Kağıt
Fabrikaları Genel Müdürlüğüne (SEKA) gönderilip gönderilmediği veya SEKA’nın yetkili mahalli
kuruluşlarına teslim edilip edilmediği, gizli evrak ve malzeme ile başkaları tarafından görülüp okunması
mahsurlu olan malzemenin ise SEKA’ya gönderilmeden önce özel makinelerle okunmayacak şekilde
kıyılıp kıyılmadığı, SEKA’ya gönderilmesi veya mahallinde özel makinelerle kıyılması mümkün
olmayan yahut ekonomik görülmeyen malzemenin 2886 sayılı İhale Kanunu ve Genel Müdürlük kendi
mevzuatına göre, sorumluluk ihaleyi yapan birime ait olmak üzere kıyılmak kaydıyla özel şahıslara ihale
edebilip edilmediği (Madde 37),
1.6.16. İmha işleminin tutanakla tespit edilip edilmediği ve söz konusu tutanağın 10 yıl süreyle
saklanıp saklanmadığı (Madde 39)
hususlarına dikkat edilecektir.
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2. DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜKLERİ
2.1.Bina Durumu
Genel hükümlere göre tespit edilen hususlar dikkate alınarak teftişe tabi tutulacak olup, ayrıca;
2.1.1. Bina ve bağlantılarının emniyet, genel korunma ve yangına karşı korunması için idari ve
teknik yönden zorunlu tedbirlerin alınıp alınmadığı ve düzenli denetimlerinin yapılıp yapılmadığı (Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 22/a),
2.1.2. Bina ve bağlantılarının iç ve dış temizliği ile bahçelerin tanzim, tertip ve bakımının yapılıp
yapılmadığı (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 22/a, 22/f),
2.1.3. Kalorifer ve klima tesisatı ile telefon santralinin düzenli bir şeklide çalışıp çalışmadığı,
bakımlarının yapılıp yapılmadığı (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 22/a,
22/f),
2.1.4. Binaların sahne ile ilgili ışık tesisatı dışında kalan elektrik tesisatına bakan elektrikçilerin
görevlerinin tespit edilerek çalışma ve devamlarının kontrol edilip edilmediği (Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 22/a, 22/f)
hususlarına bakılacaktır.

2.2.Güvenlik Önlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.

2.3.Özlük İşleri ve Personel Yönetimi
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacak olup, ayrıca;
2.3.1. Görevlendirilen yabancı uyruklu uzmanlar (yabancı uyruklu aylıklı uzman misafir sanatçı
pozisyonunda) için Bakan Onayı alınıp alınmadığı (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 5/c, 6/b)
2.3.2. İstihdam edilen yerli ve yabancı misafir sanatçı ve uzman sayısının Maliye Bakanlığınca
vize edilen cetvellerle belirlenen sınırlar dahilinde olup olmadığı, bu kişilerle Maliye Bakanlığınca vize
edilen tip sözleşmelerin imzalanıp imzalanmadığı, aylıklı, eser başı ve temsil başı gruplarında çalışanlara
ödenen ücretlerin Maliye Bakanlığınca belirlenen maksimum ücret sınırları dahilinde olup olmadığı,
yevmiyeli olarak çalışanlara ödenen ücretlerin aylık puantajlarda yer alan çalışma gün sayıları ile uyumlu
olup olmadığı, yabancı uzmanların yol, konaklama ve transfer giderleri karşılanmış ise bu giderlerin
ödenmesine dair sözleşmelerinde hüküm bulunup bulunmadığı (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 5/d, yılı Bütçe Kanunları),
2.3.3. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20 nci ve 29/08/2003 tarih,
25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde, idarelerin teftiş ve denetim
elemanlarının, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler
sırasında, yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediklerini de denetleyecekleri hüküm altına alınmış olduğundan istihdam edilen yabancı uyruklu
misafir sanatçı ve uzmanlar için, başta çalışma izni alınması olmak üzere, sayılan mevzuatta yer alan
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği,
2.3.4. İstihdam edilen misafir sanatçı ve uzmanların sosyal güvenlik sigorta primlerinin
zamanında yatırılıp yatırılmadığı,
2.3.5. 1309 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin yenilenmesinden önce
sözleşme ücretlerine esas puanlarının Teknik Kurul tarafından belirlenip belirlenmediği (1309 sayılı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 9),
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2.3.6. İki ayrı görevi aynı anda yürüten sanatçı var ise bu kişilere ikinci görevleri için ödenen
ücretin 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 13 üncü
maddesine uygun olup olmadığı,
2.3.7. Turne ile ilgili seyahat zamanı ve hangi vasıta ile yapılacağına ilişkin Genel Müdürlük
Onayı alınıp alınmadığı, harcırahların hiçbir kesinti yapılmadan Harcırah Kanunun 33/c maddesinde
belirlenen miktarda tam olarak ödenip ödenmediği (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 15),
2.3.8. Tedavi amacıyla yurt dışına gönderilen personel varsa bunların tedavilerinin yurt içinde
mümkün olmadığının sağlık kurulu raporu ile tespit edilip edilmediği ve bu konuda Teknik Kurul kararı
bulunup bulunmadığı (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun,
Madde 3/b ve Madde 16/b),
2.3.9. Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere yurt dışına gönderilen sanatçı, uzman memur ve
uygulatıcı uzman memurların gönderilmeleri için gerekli Teknik Kurul kararının alınıp alınmadığı,
gönderilme sürelerinin maksimum 1 yıl olup olmadığı ve daha önce yurt dışına gönderilmişler ise aradan
5 yıl geçip geçmediği (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun,
Madde 3/b ve Madde 16/a),
2.3.10. Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere yurt dışına gönderilen sanatkar ve diğer görevlilerin
yurt dışında kaldıkları sürenin bir buçuk katı olan mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirip
getirmedikleri, orada yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak ayrıntılı bir rapor düzenleyip düzenlemedikleri
(1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde 16/c, Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 43),
2.3.11. 1309 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personelin en geç Mayıs ayı sonuna kadar
idari ve mesleki tezkiye varakalarının hazırlanıp hazırlanmadığı ve sicil notlarının verilip verilmediği
(Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 5/e, 7, 8/c, 11, 14, 18/h, 22/o)
2.3.12. Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzman personelin görevlerine devamlarının takip ve kontrol
edilip edilmediği, sanatçıların prova ve temsillerden önce Sahne Müdürlüğündeki yoklama cetvellerini
imzalayıp imzalamadıkları (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 18/h, 20/b,
21/a, Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur Tip Sözleşmesi, Madde 7)
2.3.13. Kurum dışında sanatsal faaliyette bulunan sözleşmeli personel varsa çalışmaları için
Müdürlüğün yazılı izninin bulunup bulunmadığı, film çeviren sanatçılar için noterlikçe onanmış
senaryonun incelenmesinden sonra Genel Müdürlükçe verilmiş izin bulunup bulunmadığı (Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 40)
2.3.14. Hükümetimizin tespit ettiği programa uygun olarak, kültürel ilişkiler sebebiyle dost
hükümetler veya milletlerarası üne sahip operalar tarafından, konser ve temsillere katılmak üzere davet
edilen ve Genel Müdürlükçe izin verilen sanatçı varsa bu sanatçıların izin dönüşünde, program ve reklam
materyalleriyle eleştiri yazılarını idareye verip vermedikleri (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Yönetmeliği, Madde 41),
2.3.15. Bir başka Müdürlüğe naklen tayin olan veya geçici olarak görevlendirilen personel varsa
buna ilişkin Teknik Kurul kararının bulunup bulunmadığı, naklen tayin olanların tayin işlemlerinin
Maliye Bakanlığınca vize edilip edilmediği
hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2.4.Ayniyat İşlemleri
Genel hükümlere göre tespit edilen hususlar dikkate alınacaktır. (Taşınır Mal Yönetmeliğine
uygun olarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hazırlama çalışmaları
devam etmekte olup, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yönetmelik hükümlerinin
dikkate alınması gerekmektedir.)

2.5.Mali İşlemler
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Genel hükümlere göre tespit edilen hususlar dikkate alınarak teftişe tabi tutulacak olup, ayrıca;
2.5.1. Temsil ve konserler ile yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde satılan biletler ile
elde edilen gelirin uyumlu olup olmadığı,
2.5.2. Broşür satış hesabının muhasebeye verilip verilmediği (Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 22/k),
2.5.3. Her gün gişelerin kapanmasından sonra gişe memurlarının satışa çıkardıkları biletler ile
bilet kontrolörleri tarafından izleyicilerden alınan kuponların muhasip veya yetki vereceği memur,
veznedar, gişe memuru ve idare müdürü/amirinin birlikte kontrol ederek tutanak düzenleyip
düzenlemedikleri (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 22/n),
2.5.4. Bütçe taslağının zamanında hazırlanarak Bakanlıkça onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe
gönderilip gönderilmediği (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Madde 5/b),
2.5.5. Yıl içinde yapılan giderler ile elde edilen gelirlerin onaylanan bütçeye uygun olup olmadığı
ve gelir ve giderlere ait evrakın tetkik ve vize edilmek üzere kesin hesap cetvelleri ile birlikte ertesi yıl
Mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a gönderilip gönderilmediği (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 409 sayılı KHK ile değişik 22 inci maddesi),
2.5.6. Teşvik ikramiyesi ödenen personelin o yıl için Bakan Onayı ile belirlenen kıstaslara uygun
olup olmadığı (Teşvik ikramiyesinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili yönetmelik hazırlama
çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yönetmelik
hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.),
2.5.7. Sözleşme süresinin bütçe yılı ile sınırlı olduğu ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin
kurumu, unvanı, sayısı ve ücretlerini belirten cetvellerin en geç mali yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye
Bakanlığınca vize edilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak, söz konusu cetvellerin zamanında
hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilip gönderilmediği, yıl içerisinde görevlendirilen personel için de
düzenlenen ek cetvellerin Maliye Bakanlığınca vize edilip edilmediği (Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların
Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar, Madde 15),
2.5.8. İmzalanmış sponsorluk protokolleri varsa protokol hükümlerinin yerine getirilip
getirilmediği
hususları dikkate alınacaktır.

2.6.Evrak, Dosya ve Arşiv İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.

2.7.Diğer Hususlar
2.7.1. Düzenlenen yurt içi ve dışı turneler ile milli ve milletler arası festivaller için Bakan Onayı
alınıp alınmadığı (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun,
Madde 2)
2.7.2. Sanat Kurulu, Teknik Kurul ve Disiplin Kurulunun usulüne uygun olarak oluşturulup
oluşturulmadığı, kararların yeterli çoğunlukla alınıp alınmadığı, Teknik Kurul ve Disiplin Kurulunun
solo, koro, orkestra ve bale temsilcileri seçimlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı, özürsüz
olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan solo, koro, orkestra ve bale temsilcisinin bulunup
bulunmadığı (1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun, Madde
3/a-c, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 23, 25/a-d, 27/a-c, 28, 31, 32, 34,
36/a-c)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince sponsorluk işleri ve teşvik
ikramiyeleri ile ilgili yönetmelik hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, dikkate alınması
gerekmektedir.
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3. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
Yazma eser kütüphanelerinin alanında uzmanlaşmış birimler olarak etkin şekilde hizmet vermesine;
kültür mirası yazma ve eski harfli nadir basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde geleceğe
ulaştırılması ile bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
üzere kurulan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın teftişi yapılırken 30/12/2010 tarih, 27801
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun, 07/03/2012 tarih, 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği ile Kütüphanelerde
Yazma ve Eski Basma Eserlere İlişkin Çalışma Yönergesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

3.1. Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak hususlara göre teftiş olunacaktır.
3.2. Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan ortak hususlara göre teftiş olunacaktır.
3.2.1. Kütüphanelerde Yazma ve Eski Basma Eserlere İlişkin Çalışma Yönergesinin 14 üncü maddesi
kapsamında acil durum planı hazırlanıp hazırlanmadığı,
3.3.1. Başkanlığın Sürekli kurulu olan Eser Sağlama Kurulunun, yurt içinden ve yurt dışından eserlerin
Başkanlık kütüphanelerine kazandırılması amacıyla satın alma ve bağış kabulüne yönelik aldığı
kararlarının Başkanın onayı ile yürürlüğe girip girmediği (Kanun madde 5),
3.3.2. Başkanlığın sürekli kurullarından Danışma Kurulu’nun Kurum dışından katılan üyelerine yılda iki
toplantıdan fazla olmamak üzere toplantı başına (5.000); Eser Sağlama Kuruluna Kurum dışından katılan
üyelerine de yılda altı toplantıdan fazla olmamak üzere toplantı başına (3.000) gösterge rakamının memur
aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenip ödenmediği (Kanun Madde 5),
3.3.3. Osmanlı Türkçesi, restorasyon, konservasyon, dijitalleştirme teknolojileri ile hat, tezhip, ebru,
ciltçilik gibi Türk el sanatlarıyla ilgili sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları ve kurslar
düzenlemek amacıyla kurulan Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin, Başkanlık personeli olmayan eğitici ve
öğreticilerine (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere saat başına ders ücreti verilmesi hususuna dikkat edilip edilmediği, (Kanun Madde 6) ;
3.3.4. Başkanlık dışından kurul toplantılarına katılan üyelere, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve
İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplantı ücreti ödenip ödenmediği, toplantıya
başka yerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenip ödenmediği
(Yönetmelik Madde 20)

3.4. Demirbaş Defteri ve Taşınır Kayıt
3.4.1. Yazma ve eski basma eserlere ilişkin bibliyografik bilgilerin tespit edilerek, “Yazma Eser Tespit
Fişi” ve “Eski Basma Eser Tespit Fişi” doldurulup doldurulmadığı, tespit formlarına göre, yazma ve eski
basma eserler için ayrı ayrı demirbaş kayıt defteri düzenlenip düzenlenmediği, kayıtların ayrıca, Taşınır
Mal Yönetmeliği doğrultusunda Mali Kaynaklar Sistemi aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılıp
aktarılmadığı, demirbaş kayıt defterleri işlenmeye başlamadan önce defterlerin her sayfasının
numaralandırılıp numaralandırılmadığı, sayfa ortalarının mühürlenip mühürlenmediği, defterin ilk
sayfasına, kaç sayfa olduğunun rakamla ve yazı ile yazılıp yazılmadığı, kütüphanenin bağlı bulunduğu
Müdürlükçe imzalanarak mühürlenip mühürlenmediği, defterlerde silinti ve düzeltme yapılıp
yapılamadığı, sınıflama numarasının kurşun kalemle yazılıp yazılmadığı (Yönerge Madde 4),
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3.4.2. Demirbaş defteri doldurulurken, bir cilt, birden çok eseri (risaleyi) içeriyorsa, cildin içerisindeki her
risalenin tek bir kayıt numarasının paydası olarak kaydedilip kaydedilmediği, asıl metnin dışında, sayfa
kenarında şerh, haşiye şeklinde eser bulunması durumunda kitabın çok risaleli eser gibi kaydedilip
kaydedilmediği, çerçeve içindeki ana metin 1.risale, sayfa kenarındaki risalenin 2.risale olarak kaydedilip
kaydedilmediği, çok ciltli eserlerin, her cildine ayrı bir demirbaş numarası verilip verilmediği, çok ciltli
eserlerde, eserin toplam kaç ciltten oluştuğu ve kaçıncı cildi olduğunun belirtilip belirtilmediği, eserin,
diğer ciltlerinin hangi demirbaş numarasında kayıtlı olduğunun “Düşünceler” bölümünde belirtilip
belirtilmediği, mükerrer eski basma eserlerin ise kaç adet olduğunun sayısı kısmında belirtilip
belirtilmediği, (Yönerge Madde 4),
3.4.3. Yazma kitaplarda bulunan minyatür, şekil, levha ve benzeri materyallerin demirbaş defterine,
bulunduğu sayfanın belirtilerek kaydedilip kaydedilmediği, (Yönerge Madde 4),
3.4.5. Tezhipli yaprakların numaralarının yazılıp yazılmadığı, tezhibin tarzı ve sanat değeri hakkında
verilebilecek bilgilerin yazılıp yazılmadığı, tezhibin niteliği bilinemediği takdirde, “tezhipli” ifadesinin
yazılıp yazılmadığı, (Yönerge Madde 4),
3.4.6. Yazma kitaplarda toplam sayfa sayısı yerine, toplam yaprak sayısının kaydedilip kaydedilmediği,
eski basma kitaplarda toplam sayfa sayısının kaydedilip kaydedilmediği, (Yönerge Madde 4),
3.4.7. Yazma kitaplarda cildin meşin, karton, mukavva, kağıt materyallerinden hangisi ile yapıldığı,
biliniyorsa tarzı, süslemeleri, ciltte meydana gelen kayıp ve hasarların yazılıp yazılmadığı, (Yönerge
Madde 4),

3.5. Eserlerin Kataloglanması
Yazma ve eski basma eserlere ait bibliyografik bilgilerin “Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları II”
doğrultusunda elektronik ortamda kataloglarının oluşturulup oluşturulmadığı, eserlere sınıflama numarası
verilmesinde “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi”nin 20. basımının, İslam dini konusundaki eserlerin
sınıflamasında, “297 İslam Dini ve İslam İlimleri Sınıflama Cetveli” kullanılıp kullanılmadığı, (Yönerge
Madde 4, 5),

3.6. Kütüphane Kaşesinin Basılması ve Numaraların Cilde Yapıştırılması
3.6.1. Yazma ve eski basma eserlerde kütüphane kaşesinin basılıp basılmadığı (Yönerge Madde 6),
3.6.2. Demirbaş numarasını içeren etiketlerin, kitaba zarar vermeyecek şekilde, asitsiz ve geri dönüşümlü
maddelerden yapılmasının sağlanıp sağlanmadığı, sanatlı ciltlere etiket yapıştırılıp yapıştırılmadığı
(Yönerge Madde 6),

3.7. Eserlerin Kitap Deposuna Yerleştirilmesi ve Saklanması
3.7.1. Depoların, ideal sıcaklığının 18ºC, bağıl nem oranının %40; ışık şiddetinin 50 lux’ü aşmamasına
dikkat edilip edilmediği, pencerelerin, güneşin UV ışınlarını geçirmemesi için koyu renk perde veya UV
ışınları emen filtreler ile kapatılıp kapatılmadığı, depoların ışıklandırmasında, ışık şiddetinin 50 lüx’den
az olmasına dikkat edilip edilmediği, çatı, pencere ve kapıların izole edilerek, dış etkenlere karşı
korunaklı hale getirilip getirilmediği (Yönerge Madde 7)
3.7.2. Kapının çelikten yapılmış, çift kilitli, şifreli, pencerelerin korunaklı olmasına dikkat edilip
edilmediği (Yönerge Madde 7),
3.7.3. Kitap raflarının böcek üretmeyecek ahşap ya da zararsız boya ile boyanmış paslanmaz dayanıklı
malzemeden olup olmadığı (Yönerge Madde 7),
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3.7.4. İklim kontrol sisteminin verimli çalışabilmesi için depo alanlarının atmosferik kirleticiler, toz ve
biyolojik zararlıların içeri girişini engelleyecek şekilde yalıtılıp yalıtılmağı, (Yönerge Madde 7)
3.7.5. Depo alanlarında elektrik tesisatı bulundurulup bulundurulmadığı, aydınlatmada seyyar ışık
kaynaklarının tercih edilip edilmediği (Yönerge Madde 7)
3.7.6. Dijital materyalin bulunduğu alanın manyetik etkilerden uzak olmasına ve bu materyallerin de
yazma ve basma eserler gibi özel koruma koşulları altında saklanıp saklanmadığı (Yönerge Madde 7),

3.8. İstatistiksel Bilgilerin Oluşturulması
Yazma ve eski basma eserlerle ilgili olarak, Halk Kütüphaneleri Yıllık İstatistik Formu ,Yazma ve Eski
Basma Eserler İstatistik Formu ve Yazma ve Eski Basma Eserlerden Yararlanma Aylık İstatistik
Formunun doldurularak Genel Müdürlüğe iletilip iletilmediği, Yazma ve Eski Basma Eserlerden
Yararlanma Aylık İstatistik Formunun, elektronik ortamda hazırlanarak, elektronik ortamda iletilip
iletilmediği (Yönerge Madde 8)

3.9. Sayım İşlemleri
3.9.1.Yazma ve eski basma eserlerin, demirbaş defterleri ile birebir karşılaştırılarak her yıl bir kez sayılıp
sayılmadığı (Yönerge Madde 9),
(2) Sayımda, yaprak/sayfa, cilt, tezhip, minyatür ve diğer fiziksel özelliklerin de demirbaş defteriyle
uyuşup uyuşmadığının kontrol edilip edilmediği, (Yönerge Madde 9)
(3) Komisyon üyesi olan restoratör/konservatör tarafından, eserlerin yıpranmışlık düzeyi, niteliği ve acil
müdahale gerektiren eserler olup olmadığı hakkında ön bilgiler oluşturularak, durumun rapor haline
getirilip getirilmediği, (Yönerge Madde 9)

3.10. Yazma ve Eski Basma Eserlerin Hizmete Sunulması
3.10.1. Eserlerden yararlanırken, ilgilinin talebi üzerine, eserin aslının görülmesini gerektiren bilimsel ve
sanatsal bazı çalışmalarda eserin aslının, özel okuma salonunda ve görevliler gözetiminde hizmete
sunulmasında Kütüphane Müdürünün izninin alınıp alınmadığı. (Yönerge Madde 10)
3.10.2. Eserlerden, özel okuma salonunda ve mutlaka görevlilerin gözetiminde faydalandırılmasına dikkat
edilip edilmediği, araştırmacı tarafından talep edilen ve depodan çıkan her eser için, “Eser İsteme Fişi”
düzenlenip düzenlenmediği, Eser İsteme Fişinin bir kopyasının saklanıp saklanmadığı (Yönerge Madde
10),
3.10.3. Araştırmacının incelemeleri sırasında esere verilebilecek zararı engellemek üzere gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığı (Yönerge Madde 10),
3.10.4. Eserlerden kopya almak suretiyle yararlanmak isteyen Türk vatandaşları ve yabancılar, doğrudan
eserlerin bulunduğu Kütüphane Müdürlüklerine ya da Genel Müdürlüğe, şahsen, posta ve e-posta yoluyla
başvuruda bulunmalarından sonra başvuruların, 5 gün içerisinde değerlendirilerek, sonuçlarının talep
sahiplerine bildirilip bildirilmediği. (Yönerge Madde 10),
3.10.5. Eserlerden yararlanılarak meydana getirilen makale, kitap, tez, rapor vb. ürünlerin bir örneğinin
yararlanılan kütüphaneye verilmesinin sağlanıp sağlanmadığı (Yönerge Madde 10)

3.11. İnceleme ve Hazırlık Çalışmaları
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Eserlerin depo içerisinde konservatör/restoratör tarafından belirli aralıklarla ön kontrolden geçirilip
geçirilmediği, bakıma alınacak eserin mikrofilm/CD/fotoğraf kopyasının çekilerek bir kopyasının
arşivlenmesinin sağlanıp sağlanmadığı, eserin, restoratör/konservatör tarafından Eser Tespit Formunun
kopyası ve bir tutanakla teslim alınıp, işlemlerin bitiminde de depo görevlisi tarafından tutanakla teslim
alınıp alınmadığı, restorasyon işlemine alınan eserlerin, restorasyon birimine alındığı tarih bilgisi ile
birlikte elektronik ortamda kayıt altına alınıp alınmadığı, eserin, biyolojik, kimyasal ve fiziksel yollardan
hangisi ile tahrip olduğunun tespit edilip edilmediği, eserde meydana gelen bozulma ve yıpranmaların
incelenerek, sorunun belirlenip belirlenmediği, inceleme sonuçlarına ilişkin raporun yazılarak kayıt altına
alınıp alınmadığı (Yönerge Madde 12),

3.12. Restorasyon
İnceleme sonuçlarını içeren rapor doğrultusunda, biyoloji, kimya ve diğer ilgili disiplin alanlarından
uzmanlar tarafından, eserde meydana gelen bozulma ve yıpranmaların hangi yöntemlerle
giderilebileceğinin belirlenerek, eserin orijinal haline uygun olarak, esere zarar vermeyen maddeler
kullanılarak restore edilip edilmediği, (Yönerge Madde 13)

3.13.Yayın Kurulları, Eserlerin İncelenmesi ve Seçilmesi
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği kapsamında, Başkanlığa
yapılan yayın başvurularını ve projeleri değerlendirmek ve yayınlanmasına karar vermek üzere Yayın
Projeleri Değerlendirme Kurulu ile özel ihtisas gerektiren konuları değerlendirmek, yurt içi ve yurt
dışındaki çeşitli kurumlarla ortak olarak yayımlanacak eserler ile Başkanlıkça yayınlanacak eserleri
belirlemek, Başkanlık mevzuatı kapsamındaki eserlerin başta Türkçe olmak üzere değişik dillerde
yayınlanmasına verilecek destek projelerini yürütmek üzere Yayın Kurulu oluşturulur.

3.13.1 Toplantı ve karar
Yayın kurullarının, Başkanlığın gerekli gördüğü hâllerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanıp,
kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alıp almadığı, oyların eşitliği halinde
Başkanın oyu yönünde karar alınıp alınmadığı (Yönetmelik Madde 5)

3.14. İncelemede usul
Yayın kurullarının, yayımlanmak talebiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dokümanları,
incelenmek ve yazılı görüşünü almak üzere Başkanlığın ilgili birimlerine veya konunun özelliğine göre
Başkanlık dışından uzmanlara gönderip göndermediği, inceleyicinin verdiği gerekçeli rapor yeterli
görülmez veya süresi içinde incelenip Başkanlığa teslim edilmezse eserin ikinci bir inceleyiciye
gönderilip gönderilmediği, (Yönetmelik Madde 7)

3.15. Başkanlık adına eser hazırlattırılması ve temini
Kurum kapsamındaki yazma ve matbu eserler ve içerikleriyle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında
yayınlanmış olan eserlerin ve çalışmaların satın alınarak; kültür-sanat, eğitim-öğretim faaliyetlerinde
bulunan kurum ve kuruluşlar, kütüphaneler ve şahıslara ücretsiz olarak dağıtılması hususunda, Yayın
Kurullarınca uygun görülen eserlerden hangilerinin hangi yöntemle yayımlanacağı, basılacak eserlerin
dizileri ve baskı sayıları, CD veya DVD gibi elektronik ortamda hazırlanacakların sayıları, internet
sitesinde yayımlanacakların sayıları ve yayım süreleri hususlarında Başkan Olurunun olup olmadığı
(Yönetmelik Madde 8 ve 9)
3.16. Yayın Kurullarınca, yayımlanacak eserlerin seçiminde, hazırlanmasında, sadeleştirilmesinde ve
tercüme edilmesinde Yönetmelikte yer alan kıstaslara uyulup uyulmadığı (Yönetmelik madde 10),
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3.17. Eserlerinin yayınlanması için başvuruda bulunanların;
3.17.1. Eserlerin dil, resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, nota, harita ve benzeri bakımından basım ve
elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış hâlini, fotoğraf ve diaları kaliteli bir
basım ve elektronik ortam için yeterli özellikte, baskıya hazırlanmış halini, bilgisayar ortamında
düzenlenmiş bir nüshasını, eserin kaydı olan disket, CD/DVD’sini, yazarın, çevirmenin, resimleyenin ve
benzeri hazırlayanın özgeçmişini ve imzalı başvuru dilekçesini sunup sunmadıkları (Yönetmelik Madde
11),
3.17.2. Eserinin üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu
hususta her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütnameyi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre; eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinleri almış
olduklarını belirtir beyannameyi, muhtemel maddi hatalar konusunda Başkanlığın tasarruf yetkisini kabul
ettiklerini belirtir izin belgesini, yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı manyetik
depolama ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve yayma hakkını
Başkanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği temliknameyi Başkanlığa verip vermedikleri (Yönetmelik
madde 12)
3.18. Ücretlerin hesaplanması esasları
3.18.1. Yayımlanmasına karar verilen eserlerin birinci baskıları için ödenecek telif ücretlerinin
hesaplanmasında , 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan hususlara riayet edilip edilmediği, Yönetmelik madde 13)
3.18.2. Her türlü yayın ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak gösterge rakamları Yayın Kurulunun
gerekçeli önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu kararı ile beş katına kadar arttırılabileceği,
ancak, zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk kültür ve
bilimine katkılarının olduğu tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere
ilişkin göstergelerin Yayın Kurulunun önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun onaylaması
suretiyle on katına kadar artırılmasının Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından teklif edileceği
ve Başkan Oluru ile karara bağlanacağı hükümlerine uyulup uyulmadığı,( Yönetmelik madde 13)
3.19. İtibari sayfa sayısının belirlenmesinde Yönetmelik’in 14 üncü maddesi hükümlerine uyulup
uyulmadığı,
3.20. Telif ve işlenme ücretinin ödenemeyeceği, eksik ödeneceği veya bölüneceği hâller
3.20.1. Başkanlık ve başkanlık birimlerinde kadrolu personel ile sözleşmeli uzman personelinin görevi
gereği yaptığı çalışmalara telif, tercüme veya işlenme ücreti ödenip ödenmediği, sözü geçen personelin
makale, telif ve konferansları ile mesai dışında meydana getirdiği eserlerin bunun dışında tutulup
tutulmadığı (Yönetmelik madde 15),
3.20.2. Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması hâlinde verilecek ücretin
aralarında paylaştırılıp paylaştırılmadığı(Yönetmelik madde 15),
3.20.3. Yayın Kurulunun kendi içerisinden veya dışından bir eser veya işlenmeyi incelemek için verdiği
kişi veya kişilerin rapor ve değerlendirmesi, Yayın Kurulunun önerisi ile Yayın Projeleri Değerlendirme
Kurulunda yeterli ve başarılı bulunduğu takdirde, inceleyen uzman veya uzmanlara 14 üncü maddedeki
baskı sayısı karşılığı telif ücreti hariç, itibarî sayfa karşılığı telif ücretinin % 10 unu geçmemek üzere
inceleme ücreti verilebileceği, kadrolu uzmanlara ise inceleme ücreti verilmeyeceği hükümlerine riayet
edilip edilmediği (Yönetmelik madde 15),
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3.20.4. Eserlerin baskısı sırasında Yayın Kurulunun kararı ve Başkanın Oluru ile tashih işlemine gerek
görülmesi halinde Başkanlık dışından görevlendirilen uzmanlara, sadece itibarî sayfa adedine göre
hesaplanacak telif ücretinin % 10’u tashih ücreti, Yayın Kurulu kararı ve Başkanın Oluru ile yayın
koordinatörlüğüne Başkanlık dışındaki uzmanların görevlendirilmesi halinde telif ücretinin % 10 unu
geçmeyecek miktarda koordinatörlük ücreti, Yayın Kurulu kararı ve başkanın onayı ile yayın
editörlüğüne Başkanlık dışındaki uzmanların görevlendirilmesi halinde telif ücretinin % 25 ini
geçmeyecek miktarda editörlük ücreti ödenip ödenmediği (Yönetmelik madde 15),
3.20.5. İnceleme, tashih, koordinatörlük ve editörlük hizmetleri karşılığı verilecek ücretlerin yazara
verilecek telif ücretinden kesilmeyeceği hükmüne riayet edilip edilmediği, (Yönetmelik madde 15)
3.21. Yayımların maliyet hesabı
Kitabın maliyetinin altında satış yapılması durumunda Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun
teklifinin ve Başkanın Olur’unun alınıp alınmadığı.(Yönetmelik Madde 16)
3.22. Telif hakkı ve ilgili hükümler
3.22.1. Başkanlık dışından hazırlanarak verilen basılacak eserler için yazar veya çevirmen ile Başkanlık
arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının Başkanlığa devredildiğine, basım işlerinin bu Yönetmelik
hükümleri gereğince yapılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşmenin düzenlenerek imzalanıp
imzalanmadığı (Yönetmelik Madde 17),
3.22.2. Başkanlıkça yayımlanan bir eserin yeni baskısının yapılması, çoğaltılması veya yayım hakkının
eser sahibine veya başka birine devredilebilmesi için; Başkanlıkça yapılmış baskısının yüzde doksanının
bitmiş olmasını müteakip Başkan Olurunun alınıp alınmadığı (Yönetmelik Madde 17),
3.22.3. Başkanlıkça elektronik ortamda veya manyetik depolama ünitelerinde yayımlanan eserlerin yayım
hakkının eser sahibine veya başka birine devredilebilmesi için, yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl
sonunda
yazar
veya
yazarlarının
isteği
üzerine
Başkan
Oluru
gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği.(Yönetmelik Madde 17)
3.23. Satış bedeli
Yayınların satış bedeli ya da indirim miktarlarının belirlenmesinde, ücretsiz olarak hangi kurum
ya da kişilere gönderileceğine dair Başkan Olurunun bulunup bulunmadığı, herhangi bir nedenle fazla
baskı yapılıp yapılmadığı ( Yönetmelik Madde 18)
3.24. Yazara verilecek miktar
Basılan eserlerden otuz adedinin yazara veya çevirmene ücretsiz, dergi ve kolektif eserlerdeki
makalelerden yazar veya çevirmene yirmişer adet ayrıbasım, kolektif eserin düzenleyicilerine beşer adet
verileceği, yazar adına veya başka bir nedenle fazladan bir miktar basılamayacağı ve bastırılamayacağı
hususlarına dikkat edilip edilmediği (Yönetmelik Madde 19).
3.25. Evrak Ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
3.26. Hesap İşleri Ve Ayniyat İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
3.27. Personel Durumu
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Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
Türk el sanatları dahil belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için yerli veya yabancı
kişilerle yapılan istisna akdi veya iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli
personel sayısının Başkanlık toplam kadro sayısının yüzde onunu geçip geçmediği (Kanun madde 7),
hususlarına bakılacaktır.
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D.İLGİLİ KURULUŞ:
DÖSİMM VE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ
1.Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan esaslara göre teftiş yapılacaktır.
2.Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan esaslara göre teftiş yapılacaktır.
3.Merkez Ve İşletme Müdürlükleri İle İlgili Çalışmalar
3.1. Merkez Müdürlüğü;
3.1.1. Ödenmiş sermayenin Kanunda belirtilen sermaye seviyesine ulaştıktan sonra fazlasının bir sonraki
hesap yılının 6. ayı sonuna kadar hazineye yatırılıp yatırılmadığı, karın elde olmayan sebeplerle bu süre
içinde yatırılmaması halinde 15 gün önceden bildirmek kaydıyla Maliye Bakanlığından ek süre istenip
istenmediği (Kanun 2, Yön. 3-4),
3.1.2. Döner sermayenin zararlarının sermayeden düşülmeyerek özel bir hesapta bekletilip bekletilmediği
ve sonraki yıllar karıyla kapatılıp kapatılmadığı (Yön.5),
3.1.3. Gelirlerin usulünce tahsil edilip edilmediği, Döner Sermaye İşletmesinin ortak veya sahibi olduğu
şirketlerin işlemlerinin kontrol edilip edilmediği, kar paylarının sermayeye aktarılıp aktarılmadığı (Kanun
5, Yön. 7, 7/ı),
3.1.4. Giderlerin Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen hususlarda usulünce gerçekleşip gerçekleşmediği,
ilgili birimlerce döner sermayeden karşılanması istenilen faaliyetler için Yönetim Kurulu kararı alınıp
alınmadığı, ilgili birimlerce Yönetim Kuruluna getirilen tekliflerde; yapılacak işin ayrıntıları, bütçenin
harcama kalemi, sağlayacağı faydalar, karlılık durumu, varsa şartnameler ve işin yapılmasında aranacak
diğer şartlar, işin kimler tarafından gerçekleştirileceği, sorumlu kurul ve birimler ile gerekli görülen diğer
konuların ayrıntılarına yer verilip verilmediği (Yön. 8, 14, 45)
3.1.5. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün harcama yetkilisi olan, İlgili müsteşar
yardımcısının bu yetkisini gerektiğinde genel müdür, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü ve
taşrada belli limitler dâhilinde işletme müdürüne veya il kültür ve turizm müdürüne devretmesi ile ilgili
yetki devir teklifinin Yönetim Kurulunca onaylanıp onaylanmadığı, (Yön. 11, 13/j),
3.1.6. Yönetim Kurulunun usulünce oluşturulup oluşturulmadığı, üye tam sayısı ile en az onbeş günde bir
toplanıp toplanmadığı ve kararların mevcudun çoğunluğu ile alınıp alınmadığı (Yön. 12),
3.1.7. İş programı ve bütçenin zamanında hazırlanıp hazırlanmadığı (Yön. 13, 43),
3.1.8. Yatırım programının hazırlanıp hazırlanmadığı ve Bakan Onayına sunulup sunulmadığı, tarife,
ücret ve fiyat tekliflerinin Yönetim Kurulu Kararına bağlanarak Bakan Onayına sunulup sunulmadığı
Yön.13),
3.1.9. Yönetim Kurulunca Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürüne, işletme yöneticilerine, Bakanlık
birim yöneticilerine, döner sermaye uygulamaları ile ilgili olarak verilecek görev yetki ve sorumlulukların
tespit edilip edilmediği Yön. 13),
3.1.10. Üretilen mal ve hizmetlerin satış değerleri tespit edilirken piyasa fiyatları ve kar hadlerinin
dikkate alınıp alınmadığı, kültürel ve sosyal maksatlarla daha düşük bir fiyat uygulaması yapılması
halinde Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınıp alınmadığı (Yön. 48)
3.2.İşletme Müdürlükleri
3.2.1. İşletme Kurullarının usulünce oluşturulup oluşturulmadığı ve toplanıp toplanmadığı Yön. 15),
3.2.2. İşletme bütçesi ve iş programının karara bağlanıp onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulup
sunulmadığı (Yön. 15),
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3.2.3. İşletmeye alınacak işçilerin atanması için İşletme kurulunca Yönetim Kuruluna teklifte bulunulup
bulunulmadığı (Yön.16)
3.3.Tahsisler

Bu konuda esas alınacak başlıca mevzuat 19/04/2011 tarih, 130 sayılı Bakan Onayı ile 01/05/2011
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Süreli Kullanım
Yönergesidir (Yönerge yıllar itibariyle yenilenebilmektedir). Buna göre tahsislerde:
3.3.1. Müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar için süreli kullanım talebinde
bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve
zamanını belirterek kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü,
AKM Alanı Müdürlüğü vb.) yazılı olarak başvuruda bulunulup bulunulmadığı (Yönerge 5),
3.3.2. İlgili Müdürlük tarafından, başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru
sahibine mekânın tahsise uygun olup olmadığı hususunun bildirilip bildirilmediği. tahsise uygun ise tahsis
bedelinin tamamının DÖSİMM Kira Gelirleri Hesap numarasına yatırılıp yatırılmadığı. (Yönerge 5),
3.3.3. Tahsisin kesinleşmesi için kullanım ücretinin tamamının 10 gün içerisinde ödenmesi veya kullanım
bedeline ilişkin DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili
Müdürlüğe teslim edilmesi gerektiğinden. her durumda mekânın kullanımı için tahsis bedelinin etkinlik
öncesinde nakden ödenmiş olması şartına uyulup uyulmadığı (Yönerge 5)
3.3.4. Talep tarihi itibariyle, 1 yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu yapılamayacağından,
talep başvurularında buna dikkat edilip edilmediği (Yönerge 5),
3.3.5. Kültür merkezi salonları ile AKM 1 nolu alanının kamu kurum ve kuruluşlarına bilimsel, kültürel,
sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetlere ilşkin tahsislerin ücretsiz yapılmasına riayet edilip edilmediği Kamu
kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek diğer etkinliklerin, en az on beş gün önceden
başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş
alınması ve kullanılacak mekânın veya alanın tahsis durumunun uygun olması halinde kira bedelinin %
20’si oranında işletme gideri alınıp alınmadığı (Yönerge 7).
3.3.6. Bakanlık birimlerinin doğrudan kendilerinin veya ortaklaşa olarak başka kamu kurum ve
kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerde faaliyetin birimin
görev alanına girmesi, birimi tanıtıcı ve etkinliğini artırıcı nitelikte olması koşuluyla mekânların tahsis
ücreti alınmaksızın kullandırılıp kullandırılmadığı (Yönerge 8)
3.3.7. Faaliyetin gerçekleştirileceği mekân ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Kullanım
Sözleşmesi düzenlenip düzenlenmediği, Kullanıcının, kullanım sözleşmesinde yer alan hususlara uyup
uymadığı (Yönerge 9)
3.3.8. Ücretsiz tahsisler de dahil olmak üzere, kullanımı istenilen mekânın Müdürlüğü tarafından;
kullanım amacına, etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı
gerektiğinde ayrıca teminat bedeli istenip istenmediği, teminata ilişkin koşulların kullanıcı ile yapılacak
sözleşmede belirtilip belirtilmediği.
3.3.9. Kullanım Sözleşmesinin, tahsis talebinde bulunan asıl kamu kurum ve kuruluşu yahut gerçek ya da
tüzel kişiyle imzalanıp imzalanmadığı, (AKM 1 Nolu Alanda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
düzenlenen kültürel sanatsal, bilimsel ve eğitim amaçlı tahsisler kullanım sözleşmesine tabi değildir.)
3.3.10. Ankara Atatürk Kültür Merkezi binasının sadece, eğitim, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler
için tahsis edilmesi hususuna riayet edilip edilmediği,
3.3.11. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yılbaşı ve bayram günleri gibi özel günler veya
dönemler için AKM Alanı’nın tahsisinin, 2886 sayılı Yasa'ya göre yapılacak ihale ile belirlenip
belirlenmediği,
3.3.12. AKM I Nolu Alanı, illerin tanıtım günleri etkinlikleri organizasyonlar Valiliklerin himayelerinde
gerçekleştirilmeleri ve başvuruların İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılması şartıyla bir yıl
içerisinde yedi günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz tahsis edilebildiğinden, bu
hususa uyulup uyulmadığı
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3.3.13. AKM I No’lu alanda, aynı tarihler arasında birden fazla ticari faaliyet düzenlenemeyeceğinden,
tahsis taleplerinde bunun dikkate alınıp alınmadığı . (Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenecek olan
bilimsel, sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin birbirlerini etkilememesi kaydıyla birden fazla
etkinlik düzenlenebilir.)
3.3.14. Mekân tahsislerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı Süreli Kullanım Yönergesi ekinde yer alan
ücretlere göre işlem yapılıp yapılmadığı (Toplam Kullanım bedeli hesaplamasında hazırlık, kurulum,
söküm vb. çalışmalar için ayrılan zaman dilimi indirim hesaplamalarında dikkate alınmaz) (Yönerge 10).
3.3.15. Sözleşmelerde belirtilen tarihlerin dışına çıkılması halinde, kullanıcı, sözleşmede belirlenen
tarihler dışındaki her bir gün için günlük kullanım bedelinin üç (3) katı tutarındaki ceza ödemekle
yükümlü olduğundan buna göre işlem tesis edilip edilmediği (Yönerge 11).
3.3.16. Kullanım hakkının DÖSİMM'in izni olmaksızın üçüncü şahıslara devredilmesi durumunda
kullanıcı toplam tahsis bedelinin 3 (üç) katı tutarında ceza ödemekle yükümlü olduğundan buna göre
işlem tesis edilip edilmediği (Yönerge 11).
3.3.17. Mücbir sebepler dışında kullanıcının faaliyetten vazgeçmesi durumunda kullanım ücretinin
tamamının DÖSİMM'e irat kaydedilip kaydedilmediği (Yönerge 11),
3.3.18. Tahsis tarihinin ertelenmesi için en az 10 gün öncesinden ilgili Müdürlüğe yazılı müracaat yapılıp
yapılmadığı, etkinlik tarihine 10 günden daha az süre kalan ertelemelerde tahsis bedelinin % 25'i ceza
olarak DÖSİMM'e ödenip ödenmediği, Tahsis tarihinin ertelenme süresinin 6 (altı) aydan fazla
olamayacağı hususuna riayet edilip edilmediği (Yönerge 11)
3.3.19. Süreli kullanıma konu mekânlarda ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklerde, kullanıcının kullanım
sözleşmesine aykırı hareket etmesi ya da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği etkinlik dışında bir faaliyetin söz
konusu olması durumunda, teminat bedeli alınmışsa DÖSİMM'e irat kaydedilip kaydedilmediği, teminat
bedelinin alınmadığı durumlarda ise mekânın kullanım bedeli kullanıcıdan tahsil edilip edilmediği
(Yönerge 11).
hususlarına bakılmalıdır.
4.Hesap İşleri ve Taşınır Mal İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
Ayrıca, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri haricindeki satım ve benzeri diğer işlerde
04/08/1984 tarih ve 18479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliği hükümleri; iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve
muhasebesi ile kontrol ve denetimine ilişkin işlemlerde ise 01/05/2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri
uygulanacaktır.
5.Evrak ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan esaslara göre teftiş yapılacaktır.
6.Personel Durumu
Tespit olunan esaslara göre teftiş yapılacaktır.
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E. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin çalışmaları, Bakanlık Makamının 20/10/2011 tarih ve 214199 sayılı
Olurları ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev,
Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sürdürülmektedir. İl Kültür ve
Turizm Müdürlüklerinin teftişinde ana yaklaşım, merkez teşkilatı tarafından verilen görevlerin yerine
getirilip getirilmediğinin ve koordinasyon görevinin yeterince sağlanıp sağlanmadığının tespiti yönünde
olmalıdır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak; Kültür İşleri, Turizm
İşleri ve İdari ve Mali İşler Şubelerinden oluşmaktadır. Ancak ihtiyaca göre bunların artırılması,
azaltılması veya birleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Teftişlerde, her şubenin kendi görev alanı ile
ilgili sorumlu ve yetkili hale getirilip getirilmediği, verimli ve etkin bir örgüt düzeninin oluşturulup
oluşturulmadığı yönünden değerlendirilmelerde bulunulur.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin teftişinde aşağıdaki konulara bakılması esastır:
1.Bina Durumu
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
2.Emniyet Tedbirleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
3.1.Kültür faaliyetleri ile ilgili olarak;
3.1.1. Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapılıp
yapılmadığı, kültür ve turizm alanlarında konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenlenip
düzenlenmediği (Yönetmelik 7/1-a),
3.1.2. İl'deki folklor değerlerinin araştırılması, kültür faaliyetlerini yakından takip edilmesi, denetlenmesi,
teşvik edilmesi ve gerektiğinde rehberlik edecek çalışmaların yürütülmesi yönünde bir faaliyette
bulunulup bulunulmadığı (Yönetmelik 7/1-ç),
3.1.3. Müze Müdürlükleri tarafından yürütülen faaliyetlerin izlenerek, gerektiğinde bu faaliyetlerle ilgili
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/1-e),
3.1.4. İl'de kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı, bu
amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle
işbirliği sağlanıp sağlanmadığı, kalkınma planları ve yıllık programları da dikkate alınarak, bölgenin
turizm imkanlarının değerlendirilip değerlendirilmediği, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör
personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesinin planlanması ve gerçekleştirilmesi yönünde
çalışmalarda bulunulup bulunulmadığı (Yönetmelik 7/1-f),
3.1.5. Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat alanlarının takip edilerek, îl içindeki sanat faaliyetlerinin milli
kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve
gerçekleştirilmesinin sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/1-g),
3.1.6. Mülkiyetinde taşınmaz kültür varlığı bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, bu taşınmazların bakım
ve onarımını gerçekleştirmek için Bakanlığımızdan ayni, nakdi veya teknik yardım talebi ile ilgili
başvuruların alınması, incelenmesi ve değerlendirmesi ile ilgili işlemlerin yapılarak Bakanlığa bildirilip
bildirilmediği (Yönetmelik 7/1-ğ),
3.1.7. 22/5/2010 tarih, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sit Alanlarında Kalan
Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında kalan taşınmaz
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malların maliklerince yapılan başvuruların alınarak gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik
7/1-h),
3.1.8. 15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireri "Kültür ve Turizm
Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak
Yardımlara İlişkin Yönetmelik" ile İl Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği, vakıf,
dernek ve özel tiyatroların düzenlemiş oldukları kültürel etkinliklere katkısı olan diğer kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/1-ı),
3.1.9. Kütüphane Müdürlükleri tarafından yürütülen, faaliyetlerin izlenmesi, denetlenmesi ve bu
faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonun sağlanması hususlarına
riayet edilip edilmediği (Yönetmelik 7/1-i),
3.1.10. İl ile ilgili gerçekleştirilmek istenen belgesel nitelikli film ve benzeri sanatsal faaliyetlere yardımcı
olunup olunmadığı (Yönetmelik 7/1-j),
3.1.11. 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" ve 5224 sayılı "Sinema Filmlerinin
Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun" ile ilgili mevzuatı
kapsamında verilen görevlerin yürütülüp yürütülmediği (Yönetmelik 7/1-k),
3.1.12. Halk Kültürünün, bütün dalları ile güzel sanatlar alanında araştırma, derleme, inceleme ve
envanter çalışmaları yapılıp yapılmadığı, yöresel halk kültürü arşivini kurmak üzere, "Halk Kültürü Bilgi
ve Belge Merkezi"nin kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülüp yürütülmediği, kurulacak bu
merkezlerde folklor araştırmacılarının ve halk kültürü konusunda bilimsel çalışmalar yürüten diğer
araştırmacıların görevlendirilmesinin sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/1-m),
3.1.13. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yatırım bütçesinden İl Özel İdareleri’ne
gönderilen ve Kazı Başkanı’nca kullanılan ödeneklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
yönünde bir inceleme yapılıp yapılmadığı, inceleme sonucunun, gönderilen ve harcanan ödenek
miktarları ile harcanmaması nedeniyle ertesi yıla devreden ödenek miktarlarının Genel Müdürlüğe
bildirilip bildirilmediği (Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve
Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge 10/a)
3.1.14. DÖSİMM tarafından gönderilen ve Kazı Başkanı’nca kullanılan ödeneklere ilişkin harcama
belgelerinin incelenerek, muhafaza edilip edilmediği (Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak
Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge 10/b)
3.2.Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak;
3.2.1. Profesyonel Turist Rehberi ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda
kurslar açılıp açılmadığı, hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenip düzenlenmediği, turist rehberlerinin
denetimlerinin ve vize işlemlerinin yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik 7/2-b),
3.2.2. İl'deki turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm
politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli araştırmalar yapılması ve
yaptırılmasına, Bakanlık merkez birimlerince illerde ve ilçelerde yapılan alan çalışmalarına gerekli
yardımların yapılmasına riayet edilip edilmediği (Yönetmelik 7/2-c),
3.2.3. İl'in kültür ve turizm bakımından önem taşıyan, her çeşit kıymetlerini belirten bir Kültür ve Turizm
Envanteri hazırlanıp hazırlanmadığı (Yönetmelik 7/2-ç),
3.2.4. İl sınırları içerisinde işletilmek istenilen taş-çakıl-kum ocağı işletme alanlarına ilişkin Bakanlıkça
verilecek görüşe esas olmak üzere, gerekli verilerin mahallinden temin edilerek, gönderilip
gönderilmediği (Yönetmelik 7/2-d),
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3.2.5. Bakanlıkça görev verilmesi halinde Bakanlık belgeli turizm yatırım ve işletme tesislerinin
denetlenerek, hazırlanacak raporun Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği
(Yönetmelik 7/2-e),
3.2.6. İl'deki turizm potansiyelinin değerlendirilerek, gerekli görülmesi halinde Turizm Danışma Büroları
kurulması yönünde Bakanlığa teklifte bulunulup bulunulmadığı (Yönetmelik 7/2-f),
3.2.7. Yöredeki mevcut ve potansiyel turizm türlerinin tespit edilerek, turizmin çeşitlendirilip on iki aya
çıkartılması ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığı, bu
çalışmaların yıl sonunda bir rapor halinde Bakanlığa gönderilip gönderilmediği (Yönetmelik 7/2-g),
3.2.8. Bakanlık belgeli turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tasdik işlemlerinin yürütülüp
yürütülmediği (Yönetmelik 7/2-ğ),
3.2.9. Seyahat Acentelerinin denetimlerinin yapılıp yapılmadığı (Yönetmelik 7/2-h),
3.2.10. Valiliklerce yörenin kültür ve turizm sorunlarının çözümü için oluşturulan kurul, komisyon vb.
teşekküllere katılarak, alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunulup bulunulmadığı
(Yönetmelik 7/2-ı) ,
3.2.11. Turizm yatırımlarının öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takip
edilerek devre raporlarının Bakanlığa gönderilmesinin sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/2-i),
3.2.12. Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu analiz sonuçlarının
Bakanlığa bildirilip bildirilmediği (Yönetmelik 7/2-j),
3.2.13. Her türlü imkândan yararlanılarak, milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin
tanıtımının yapılması, yaptırılması, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival,
yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri düzenlenmesi, bu yönde faaliyet gösteren kamu
veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli
işbirliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülüp yürütülmediği (Yönetmelik 7/2-k),
3.2.14 Yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler geliştirilip geliştirilmediği ve
bunların faaliyetlerine yardımcı olunup olunmadığı (Yönetmelik 7/2-l),
3.2.15. Türk ve yabancı basın yayın organlarının yöredeki çalışmalarını diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği
yaparak kolaylaştıracak tedbirlerin Bakanlığın talimatlarına göre yürütülüp yürütülmediği, ulusal ve yerel
basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, yöreyi tanıtıcı haber ve çalışmaların yaygınlaştırılmasının
sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/2-m),
3.2.16. İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetlerin, yörenin özelliği de dikkate alınarak planlanması,
yürütülmesi, mahalli imkanlarla hazırlanacak tanıtıcı broşür, depliyan veya İlin tanıtımına yönelik kitap,
belgesel film vb. çalışmaların mizanpaj ve bastırılması işlemlerinin Bakanlığın onayı ile uygulanıp
uygulanmadığı (Yönetmelik 7/2-n),
3.2.17. Kültür ve Turizm anlaşmaları çerçevesinde ülkemize gelen yabancıların Bakanlık hizmet alanına
giren konularda bir programa bağlı olarak İl içinde yapacakları gezi ve incelemelere yardımcı olunup
olunmadığı (Yönetmelik 7/2-o),
3.2.18. Turizm amaçlı faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek üzere teşkil edilen Sportif
turizm kurullarında yer alınması, yeterlilik belgesi başvuru taleplerini incelenmesi ve diğer işlemlerin
takibinin yapılması hususlarına uyulup uyulmadığı (Yönetmelik 7/2-p),
3.3. İdari ve mali işler ile ilgili olarak;
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3.3.1. Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelin, disiplin özlük işlemlerinin 14/07/1965 tarih ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Bakanlığın disiplin amirlerinin
belirlenmesine ilişkin yönetmelikleri doğrultusunda yaptırılmasının sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik
7/3-c ),
3.3.2. Bakanlığın görevleri kapsamında İl Müdürlüğüne yapılacak şikayetlerin değerlendirerek
sonuçlandırılması, mahalli basında çıkan Bakanlıkla ilgili haberlerin, İl’de yapılan kültür ve turizm ile
ilgili toplantı ve yayınların takip edilerek, gerekli görülenlerin Bakanlığa bildirilmesinin sağlanıp
sağlanmadığı (Yönetmelik 7/3-ç),
3.3.3. İlgili mevzuat gereğince adli ve idari karar mercilerinde Bakanlığın temsil edilip edilmediği
(Yönetmelik 7/3-d),
,
3.3.4.Yıllık faaliyet programları yapılarak, bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarının periyodik devre
raporları halinde Bakanlığa bildirilip bildirilmediği (Yönetmelik 7/3-f ),
3.3.5. Bakanlıkça görevlendirilen personele çalışmalarında gerekli yardım ve kolaylığın sağlanıp
sağlanmadığı (Yönetmelik 7/3-j ),
3.3.6. Müdürlük ve bağlı birimlerin hizmet yapıları ile ilgili satın alma, kamulaştırma ve kiralama
işlemlerini yürütülüp yürütülmediği (Yönetmelik 7/3-k ),
3.3.7. Müdürlük ve bağlı birimlere ait binaların bakım, restorasyon ve diğer inşaat işlerinde kurulacak
komisyonların çalışmalarının takip edilerek, gerekli hallerde harcama yetkilisi görevini yürütmemek
kaydıyla komisyonlara başkanlık edilip edilmediği (Yönetmelik 7/3-l ),
3.3.8. Müdürlük ve bağlı birimlerde, Müdürlükçe yapılacak denetlemelerin veya incelemelerin
sonuçlarının bir raporla Bakanlığa bildirilip bildirilmediği, İl'de sonuçlandırılmayan ihbar ve şikayetlerin
Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirilip ettirilmediği (Yönetmelik 7/3-n ),
3.3.9. Müdürlük ve bağlı birimlerdeki personelin verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim yapılıp
yapılmadığı (Yönetmelik 7/3-o),
3.3.10. Bakanlığın İlde bulunan taşra ve merkeze bağlı taşra teşkilatı ile Müdürlüğün bulunduğu il
dışında teşkilatlanmış ancak, görev alanı itibariyle Müdürlüğün bulunduğu İl'de de faaliyet gösteren
merkeze bağlı taşra teşkilatlarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin toplanarak, gerektiğinde koordinasyon
sağlanıp sağlanmadığı (Yönetmelik 7/3-ö),
3.3.11. Bakanlık yatırım bütçesinden gönderilen ödeneklerin harcama belgelerinin eksiksiz olarak
Bakanlığa gönderilip gönderilmediği (Yönetmelik 7/3-s)
hususlarına bakılmalıdır.
4.Hesap İşleri Ve Ayniyat İşlemleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
5.Evrak Ve Dosyalama İşleri
Ayrıca tespit olunan ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
6.Personel Durumu
Ayrıca tespit edilen ortak esaslara göre teftiş yapılacaktır.
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F.MESLEK BİRLİKLERİ
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulan meslek
birliklerinin teftişinde:

1. Birliğin Kuruluşu
1.1. Meslek Birliğinin oluşumunun, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükmüne uygun olup olmadığı (Tüzük: Madde 8)
1.2.Birliğin faaliyetlerinin mevzuatta belirlenen doğrultuda olup olmadığı (Tip Statü: Madde 10)

2.Birlik Tüzüğü Ve Yönergeler
2.1. Birlik Tüzüğünün 5846 sayılı FSEK, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri
Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük ve Tip Statüye uygun olup olmadığı,
2.2.Birlik Tüzüğündeki değişikliklerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı (Tüzük: Madde 22/ı)
2.3. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları
Hakkında Tüzükte öngörülen yönergeleri, birliğin organlarının oluşmasından itibaren altı ay içinde
hazırlanıp hazırlanmadığı, usulüne uygun olarak yürürlüğe konup konmadığı ve söz konusu Yönergelerin
genel mevzuatla uyumlu olup olmadığı (Tüzük: madde 22/ı, 73),

3.Organlar
3.1. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurullarıyla
ilgili olarak, kurulların oluşumu, görevlerin ifası, temsil yetkisinin devri ve diğer iş ve işlemler
hususunda Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları
Hakkında Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığı (Tüzük: Madde 20-35),

3.2. Birlik organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum
tarihleri, meslek ve ikametgahlarının, seçimleri izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanınca
Bakanlığa ve valiliğe bildirilip bildirilmediği (Tüzük: Madde 36),

3.3. Yönetim Kurulu karar defterinin usulünce tutulup tutulmadığı (Tüzük: Madde 47),

4.Üye İlişkileri Ve Dokümantasyon
4.1. Birlikteki asıl, yararlanan ve aday üyelerin niteliklerinin mevzuata ve Genel Kurulca belirlenen
kriterlere uyup uymadığı (Tüzük: Madde 12-14),
4.2. Genel kurulca belirlenmiş giriş ücreti ile yıllık ücretlerin üyelerce ödenip ödenmediği, (Tüzük:
Madde 10, 19),
4.3. Birlikteki üyelik başvurusu ve kabul işlemleriyle, üyeliğin sona ermesi, üyelikten çekilme ve
üyelikten çıkarma işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, (Tüzük: Madde 17-19)
4.4.Birliğin temsil ettiği eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa
bildirip bildirmediği ve ilgili kişilere açık bu bildirimi her üç ayda bir güncelleyip güncellemediği
(FSEK: Madde 42/A),
4.5. Üyelerin Birliğe verecekleri yetki belgelerine örnek teşkil etmek üzere “Tip Yetki Belgesi” hazırlanıp
hazırlanmadığı, tip yetki belgesi ve üyelerin birliğe verdiği yetki belgelerinin Fikir ve Sanat Eseri
Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, (Tüzük:
Madde 40 , Yönetmelik: Madde 3, 4, 5, 7),
4.6. Birliğe üye olanların, hakların idaresini verdikleri eser, icra veya tespitlerin bir örneğini,
çoğaltılmayanların maket, resim veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini,
birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe verip vermedikleri (Tüzük:
Madde 48),
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4.7. Asıl Üye, Yararlanan Üye ve Aday Üye defterlerinin usulünce tutulup tutulmadığı (Tüzük: Madde
47),
4.8. Yazılı talepte bulunan ilgili kişilere, temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile ilgili bilgileri
verip vermediği (FSEK: Madde 42/A),
4.9. Birliğin, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin, icralarının, tespitlerinin ve yayınlarının kullanılmasını
izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmak hususundaki yükümlülüğünü yerine
getirip getirmediği (Tüzük: Madde 5),
4.10. Üyeliği sona erenler ile birliğin karşılıklı yükümlülüklerinin devam ettirilip ettirilmediği (Tüzük:
Madde 17),

5.Uluslararası İlişkiler
5.1. Birlikler ve federasyonların uluslararası meslek birliklerine üye olmaları, İçişleri ve Dışişleri
Bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça izin verilmesi şartına bağlı olduğundan söz
konusu iznin alınıp alınmadığı (Tüzük: Madde 6),
5.2. Birlikler ve federasyonların; yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel
hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla yaptıkları işbirliği sonucunda yapacakları protokolleri Bakanlığa bildirip
bildirmedikleri (Tüzük: Madde 6),

6.Lisanslama Ve Tarifeler
6.1. Birliğin tarife tespitinde mevzuat hükümlerine riayet edip etmediği (FSEK: Madde 41, 42/A),
6.2. Yapılan sözleşmelerde mevzuatta belirlenen yükümlülük ve ölçütlere uyulup uyulmadığı (FSEK:
Madde 42/A, Tüzük: Madde 40/A),

7. Dağıtım
7.1. Üyelerinin haklarının idaresine ilişkin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri, dağıtım plânlarına
uygun olarak hak sahiplerine dağıtıp dağıtmadığı (FSEK: Madde 42/A),
7.2. Yapılan dağıtımlarda birlik dağıtım yönergelerindeki esaslara uyulup uyulmadığı,
7.3. Birlikçe tahsil olunan ücretlerin, birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedellerinin
ise, tahsil giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine
ödenip ödenmediği (Tüzük: Madde 41),
7.4.Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planlarının üçer aylık dönemler halinde
Bakanlığa bildirilip bildirilmediği (Tüzük: Madde 41),

8.Mali İşler
8.1. Birliğin hesaplarını yeminli mali müşavire onaylatıp onaylatmadığı (FSEK: Madde 42/A),
8.2. Birliklerin hesap döneminin, ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılı olup
olmadığı (Tüzük: Madde 38),
8.3. Birlik gelirlerinin mevzuatla uyumlu olup olmadığı (Tüzük: Madde 39),
8.4. Birlikçe tutulması zorunlu olan defterlerin tutulup tutulmadığı (Tüzük: Madde 47),
8.5. Birlikçe tahsil edilen gelirlerin birlik amaçları doğrultusunda harcanıp harcanmadığı, harcamaların
belgelendirilip belgelendirilmediği,
8.6. Yönetim, denetleme, teknik–bilim ve haysiyet kurulları üyelerine ödenen huzur hakkı yolluk ve
gündeliklerin Genel kurul kararı ile belirlenip belirlenmediği (Tüzük: Madde 42)
8.7. Dağıtımlardan elde edilip de çeşitli sebeplerle henüz dağıtılamayan gelirlerin nasıl değerlendirildiği,
oluşturulmuşsa havuz hesabında tutulan gelirlerin ne şekilde harcandığı, dağıtım programlarındaki
verilerle muhasebe hesaplarındaki kayıtların uyumlu olup olmadığı,
8.8. Birlikçe oluşturulmuş sosyal fonlar varsa söz konusu fonların amaçları doğrultusunda ve adil bir
şekilde kullanılıp kullanılmadığı ve Birliğin mali kapasitesinin sınırları içerisinde kalıp kalmadığı,
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8.9. Birlik bünyesinde görevlendirilen personelin sigorta primlerinin yatırılıp yatırılmadığı,
8.10. Bakanlığımızca, protokol çerçevesinde şartlı mali yardım aktarılmış ise, gönderilen mali yardımın
Birlik tarafından protokol hükümlerine göre harcanıp harcanmadığı, protokolden doğan yükümlülüklerin
yerine getirilip getirilmediği,
hususlarına bakılmalıdır.
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G. TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)
1.TÜRSAB’ın Kuruluşu
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), ülkemizde faaliyet gösteren tüm seyahat
acentelerinin üye olduğu, seyahat acenteliği mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette
gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanütü korumak amacıyla kurulmuş tüzel
kişiliği haiz bir birliktir (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Madde
32).

2.TÜRSAB’ın Görevleri
Birliğin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acenteliği konusunda incelemeler yapmak, birlik
üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, seyahat acenteleri
personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş
bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentelerini temsil etmek ve Yönetmelikte belirtilen diğer
görevleri yapmaktır (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Madde 33).

3. TÜRSAB’ın Organları
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu TÜRSAB’ın organlarını
oluşturmaktadır (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Madde 34)

4. TÜRSAB’ın Gelirleri
Birliğin gelirleri,
4. 1. Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidatları,
4.2. Seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek
gelirler,
4.3. Bağış ve yardımlar,
4.4. Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin gelirleri,
4.5. Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
4.6. Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan elde edilecek gelirler,
4.7. Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, iştirak ve şirket karlarından elde edilecek gelirler,
4.8. Diğer gelirlerden oluşmaktadır. (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu, Madde 35).

5.İlgili Mevzuat
5.1. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
5.2. Seyahat Acentaları Yönetmeliği (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 05/10/2007, No: 26664),
5.3. Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 04/09/1996, No: 22747),
5.4. Seyahat Acentaları Birliği İç Tüzüğü (Genel Kurul Kabul Tarihi: 03/12/1995),
5.5. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mali ve Muhasebe Statüsü (İç Tüzüğün Ekidir)
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