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Amaç
MADDE l- (l) Bu yönetmeliğin amacı; Menderes Belediyesi Tefliş Kurulu MüdiiIlüğüniın
teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını. müfettiş yardımçılannın
ıabi olacağı sınavları, yetiştirilmeleri ve eğitimIerine ilişkin usul ve esaslan düzenlemektir.

Kapsım
MADDE 2- (l) Bu yönetmelik; Menderes Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğtlnün görevleri

ile Tcliiş Kurulu Müdürü, Müfetıişler, Müf'ettiş Yaıdımcıları ve büro şefliği personelinin

çılışnra ıısul ve esaslar] ile teliişe tabi olanlarln sorumluluklannı kapsar,

Tanımlar
MADDE 4- (l) Bu yönetmelikte geçcn;
Başkın: Menderes Belediye Başkanını veya vekaleten bu görevi yürüten kişiyi,
Başkınlık : Mendcres l}elediye Başkanlığını,
Bclediye: Mcndercs Belcdiyesini.
llirim: Menderes l]elediye Başkanltğı bünyesindeki Müdürlüklerive Şeflikleri,
Ilüro Şefliğİ: Menderes Belediyesi Tefliş Kurulu Müdiiİlüğü Büro Şefliği.
l]üro Şelliği Per§oneli: Menderes Belediyesi Telliş Kurulu Müdürlüğü Büro Şefliğinde görevli

şci memur. sözleşmeli pcrsoncl, sekreter ve diğer görevlileri,
Kurul Müdürü: Menderes Belediycsi 1'etiş Küulu Müdürlüğü Müdürünü,
Kurul Müdürlüğü: Menderes Belediyesi Teftiş Kurulu Müdiıllüğiinü,
Müfcttiş:'l'eliiş Kuıulu Müdürlüğü Başmüfettiş Mütattişle.ini,
Müfettiş Yırdlmcı§l: Menderes Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yaİdlmcllarını,
T€ftiş Kurulu: Mendercs Belcdiyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğiinü, ifade eder,

Dayrnak
MADDE 3. (l) Bu Yönctmelik; 03/0712005 tarih ve 5393 sayılt Belediye Kanunu'nun 48'inci
nıaddesi ilc 22102/200'7 larih vc 26412 sayılı Resmi Gazelede yayımlanan Belediye Ve Bağlı
Kuruluşlaıı ile Mahalli İdare Birliklcri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin
l 2^nci maddcsine dayanılamk hazırlanrnıştır.



İKiNci BöLüM
Teşkilat ve Bağlılık

l'cşkiIat

Y,İİ,İİ.,İ;,l,]l,,]Şİ,iŞ 
K,,ulıı, bii Kurul Müdürü ile yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş

(]) Teftiş Kurulu Büro Şefliği; Kurıl
personelden oluŞtıı.. ü| Müdüriiniın emri altlnda bil şef ve yeter|i sayıda

lİ},,İ;l;xi;rlr'r'"sap, 
arŞiv, maIi Ve ayniyat işleri ile diğer işleri Müdülüğe bağL büro

Bağlılık

,Tİ3.,r*İ ll, ]':l', Kurırlu: dogrudan Başkana baglıdlr,
! Z , rvlulettlşIer. tehış. inceleme. arastlm
Beücdi}c djhilindc i;;l;;;,iiliil"" Vc soruŞıurma 8örevlerini Baskan a.ltna yiirüıürlcr,
olanıa./Iır. odürü dıŞlnda hiçbir makam vc merciinin emrine ıabi

İKiNci KlsıM
IriRİNci BöLüM

Tcftiş Kurulu Müdürlüğü

Ttliiş.krrruIu müdürlüğünün görev ve ) elkileİiMADDE 7- { |] |e|ıiş Ktırulıı; öaskanı
.,".^i1::',": 

İ*|il;j;;#eİTİ;l.,]XJ,]:).i,:TJ,];; 
*'*' Müd'}ünün görc!lenJirme

J) lU ll _UUj ıarih \c 50l8 *r,', [Tu Mali Yineıimi ve Konırol Kanunu ularınca lç
İ""i:;]*iJJ;,i:',";]l1;iil:l,iiİ'l,J,,r:; aaı-ı,g; r;".,i,i,l""o"i.li, 

"ı,,"o"ı, ı,,lJrJştırııJ \e \oruşıurma işlcriıi }ürüımJİ,I.e 
len 1e eıkinlikIeri)le ilgiliolarak ıeiiş. incelemJ.

|-.) Belediyenin ıeliişinin eılin hir hiçimde yürüıülmesi hususunda geneI prensıpleri ıcspiıcımtk \,e |er\onclin \ crimli çclışmasını ıeşı ik cdiui ,.n', ,1.i".#a.j,İı,i"[icı feliiş Kurulunun cöre\ ve \clki alanına giren lonrl*lİ-lİgİİİ''oll,* Suş1-1,1
,::l;llj:iililll;,;;';'i"',;;:r|""il'' g""ıl u"şı,.,,}, ;-ur*"u H-",,",j, çerçeresinde

ç, Kınun. ıüzül r e ) öncımelikIerl< verjlen diğer göre\ leri yapmak.J|02 l2 l99a ıırih ır 448J sarılı Vçmurlarİe Öig". «urnu'Ğ;;,lilcrinin \ argılanması
]]:}j, P:_ lry, hütümIerin< gıire veıkili malaml'ar ıJı;';',;İl;ll' ön inccıemelore\ lerlnı ) erlne geıirmck,

iKiNCi BöLüM
I'el'ıiş Kurulu Müdürünün Atanması, (iörev, Yetki vc sorumluluklarü

Te [tiş Kurulu ]\tüdürünün Araİmasl
MADl)f 8-(l) ieliiŞKurulun)üdürij başkan taıafından bakanlıklar ile bunların bağll ve itgilikuruiuşlarının nıcıkez teşkiIatı ile bel;diy; v. alC";"ü"d,y"l.İ;;;;;;;;;İ'r""r-" r"r,



ilc girmiş ve yeterlik sınavı sonucunda denetim elemanlığlna atanmış, yardlmcll* dönemi de
dalıil olmak üzere en az l0 yıllık denetim elemanlığü görevinde bulunanlar ala§ından atalıır.

Kurul Müdü.ünün görev, yetki ve sorumluluk]arr
MADDE 9- (1) Kurul Müdürü; mül'etliş slfat ve yetkisine sahip olup, doğİudaİı doğruya Başkan
adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullaııır;

a) Bu yönetmeliğin 7'nci maddesinde belinilen görevleri yürütmek,
b) Kurulu yönetmek, çallşmalıuı düzerılemek ve denetlemek, denetim ve çalışma

programlarını hazırlamak, bu progIamlan başkaırın onayına sunınak ve bunlaıın uygularrmasını
saglamak.

c) Başkanın onayı i.izerine müfittişIeri teftiş. inceleme, soruştulma ve araşnrma işlerinde
görcvlendirmek. görevlendirme ve talimaılann uygulanışını izlemek ve müfettişlerin
çallşmalarlnı denetlemek.

ç) Müfettişlerden gelen raporlan incelemek, eksiklerin giderilmesini sağlamak. ilgili
nıcrcilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlannı takip
etmek. alınması gereken tcdbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, raporlann sonuçları hakkında
ilgili ııül'ettişlerc bilgi verilmesini sağlamak.
d)l'eftiş inçeleme, araştırma, soruşturma. ve diğer işler ile ilgili olarak müfettişlerin Başkan ile
ilişkilcrinde koordinasyon ve iletişimini sağlamak,

c) Mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurliçi veya yurtdışı seminerlere gönderilecek
mülbıtişleri beliriemek, ayrlca kunım içi eğitim programlannın hazırlarunasuıı sağlayamk
nlüllltiş ve müfettiş yardlmcılannın bu programa katılmalarını temin etmek,

1) Mül'e(işlerin mesleki ve ilmi çalışmalannı teşvik ve ıanzim etmek.
g) Göre\ alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yeıer§izliği ve

aksııklıklar|a ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari
tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

ğ) Ciriş sınavı ile müfettişlik yetcrlik sınavtnın yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
nrül'cttiş yaldımcılarınln yetişmelerini sağlayıcl tedbirleralmak, müfettişliğe ataoacaklarla ilgili
olarak gerekli hazırlıkları yapmak,

h)'İ'cftiş işlerinin genel olarak yürüıümü, teftiş usullerinin iyileştirilmesi ve geliştiıilmesi
konulannda Başkana önerilerde bulunmak,

ı) Yıllık teftiş ve çalışma prograİnlaflnl hazırlamak, Başkanın onayından sonra
uygulanmasınl sağlamal,

i) Kurulun çalüşmalarüıa ail yıllık laaliyet raporlaıı diizenlemek ve Başkanlık Makamına arz
elmek.

j) Kurul MüdürIüğiine intikal eden inceleme ve soruşturma gerektiıen konulan Başkana
iletınek. alınacak emir ve talimat üzerine hareket etmek,

k) Gerektiğinde Tefiiş Kurulunun uygulamaları hakkında yönergeler hazıılamak,
ı) Müf'ettiş, Müi-ettiş Yardımcısı ve Büro Personelinin özlük durumları ile ilgili işlemlerini

yürülmek.

m) MüĞıtiş. MüfettiŞ yardımcısı vc Büro Personelinin performans değerlendirme
lbnıılarını doldurmak.

n) Kurulun bürosundaki iş ve işlemlerin diizenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
o) Kanun, tüziık ve yönetmeliklerden kaynaklanan diğeı görevleri yapmak,
ö) B.§kanlık Makamınca teliiş hizmetleriyle ilgili olarak mevzuat çerçevesinde verilecek

diğcr görevleri yürütmek.
(2) Kurul Müdürü: bu görev ve yetkilerin mevzuata uyguır olarak yerine getirilmesinden
doğrudan doğruya Başkana karşı sorumluduı.



Kurul müdürlüğüne vekalet
MADD_E l0- (1) Teftiş Kurulu Müdürü geçici neden lerden ötürü görcvlerden a} rı]ması halindefeliişJ(urulu,MüJüni_olabilmek_için aıama şanlannl ıuş,1- u"İ"ai1" ,tii.iiişIeri aİaslndanaosruoan oaŞKan taralından Veka]etcn görcvlendirme yapllır, Bu şanlan sagia)an mü|.cniş
\ oksa vekilet görcr i en kıdemli müfetlişe verilir.
(2) Herhangi bir sebcple kurul Müdürlüğünün boşalması ha]inde vekaet görevi, birinci fikahükmüne göre vcrilir.

üÇüNcü BöLüM
Müfettişler

Müfettiş kadrosuııa atanma
MADDE tl- (1.) Müfettiş kadrosuna; bu Yönetmçlikte şekil ve şartlan belirtilen Müf'ettişYardımcılığı giriş sınavını kazanmış olup, Müfettiş yardlmcısl oüarak atandıktan sonla üç yıl
1ıırdın,ıcılık dönemini başarıyla tamam]aya.ak, yeterlilik sınavında da gerekli başarİyı
!|i)stcnıriŞ ve geçcrli yeteİli|ik notu almış olanlar atanır,
(2) 

_Aynca, kamu idarelerinde, kamu kurum ve kuruluşlannda veya mahalli idarelerde
yardımcılık süresi dahil olmak üzere en az beş yıl müflttiş, kontolör, denetçi, denetmen gibi
unvaı arla görev yapmış olanlann müracaatlan ve belediyece ihtiyaç duİulması haliıİde;
miiıılral kadro bulunması, Başkan ta.aflndan uygun göıülmesİ ve Başkanİnın onayıyla mtlfettij
kadrosuna nak]cn atanabilirler.

Nlül'cttişlerin görev, Yetki ve §orumluluklarl
\l.\DD[ 12- (]) Müfettişler; 1410'111965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurlaıı Kanunu,4483
slıl,ılı Mcmurlar ve Diğer Kamu cörcvlilerinin Yargılanınası Hakİında Kanun. 04112/2004
tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 26la9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunır. Bclediye teşkilatı ile ilgili mevzuat, diğer kaıunlar ve bu yönetmelikte düzenlenen
1,etkilerini.tanr olarak kullanınali ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürleı,
()') N4üliııiŞlcr. Jogrudan Başkan adlna;

. a) 50l8 saylı Kamu Mali yönetimi vc Kontrol Kanunu rıyarınca iç Denetçilerin görev
alanına giren işler hariç, t]aşkanlığn yönetimi ve denetimi alındaki gtırevli kişi ve biriilerin
her ttirlü 1'aaliyederi ile hcf türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgiİ ohrak teftiş, inceleme,
araştürma ve soruştuıma işlemlerini yapmak,

, b) Tetiişini.yaptıklan işlerde; yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek
brınların düzclti]mesi ve giderilmesi, işlerin daha iyi yürümesi ve görevİilerin çalışmalarındanJııhı liızla verim alınması için gerckli gördükleri tedbilleri ve düşünoelerİni; teftişe tabi
ıutulaırlaı,ın mütalaa ve cevaplarıyla bir]iktc, görüş, tavsiye yaztsı ya da rapor halinde
diizeılleyerck, Başkana iletilmek üzere Kurul Müdürlüğüne sunmak.

C) Gcrektiğinde teftiş ettikleri birim]erin amir ve memurlarının iş ve işlemlerle ilgili genel
ıutulİ \c davraDrşları hakkında ayrıca rapor düzen]emek, yazılı tavsiyede bulunmaİ,

ç) 
'reliiŞ vc ince]en,ıe sırasında öğIenmiş oldukları ve göIev emrinin dışında kalan

1,olsuzluk ve usulsüzlükler için. gecikmeden hadiseye müdahale etmek ve el koymak üzere
Jıırumı.ı dcrhal başkana ileıilmek üzerc Kurul MüJü;lügün( )aıılı olar.ıl biüdir-"'k. ;;;;n,
gccikııesindc zarar görülen ve oıtaya çıkmış delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde
delilleri toplamak, derhal başkana iletilmek üzere Kurul Müdürünü bilgilendirmek,



d) l9104/ l990 tarih ve 3628 sayıll Mal Bildiriminde Bulunulması, Riişvet ve Yolsuzltıklarla
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlann soruştuulmasında bu kanun hükümlerine. 4483
sayılı Menıurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Haklında Kanuna göre yapılacak
ön incelcıııelerde, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde 527I sayılı Ceza Muhakemesi
Kınununda düzcnlenen usul ve esaslar ile diğer mevzuatlan göre hareket etmek,

e) Yapılan teftiş, inceleme, afaştırTna ve son§tuİTna konusu ile ilgili olarak gizli de olsa
gerekli gördüğü her tüİlü bilgi, belge, rapor. kayıt, evrak, fiş, makbuz, defter ve dosyayı ilgili
biİimden istenek ve incelemek, gerekli evrakların onaylı birer ömeğini almak, gerektiğinde
kasa, depo ve ambaı]arı incelemek ve saymak, inceleme ve sayma işlemlerinde bulunınak,
gerekıiğinde konu ile ilgili olarak belediye birimlerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlaıı
ile diğer 8erçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek,

f.) Çeşitli konularda başkanlık oluru ile yurt içinde ve yurt dışında araşttrmalar yapmak.
görevlendirdikleıi kurs, konl'erans, seminer. sempoz).rrm ve toplantılara katılmak, sonuçlannı
Kurul Müdürlüğüne bildirmek,

g) Mevzuat ile ilgili çalışmalala katılmak.

ğ) Refakatlerine verilccek müfetliş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamai.
h) Belediye hizmeılerinin görülmesinde ve gördürülmesinde hizmeı içi eğitim

progİamlarlnın hazıllaffnaslna ve uygulaİımasına katılmak.
ı) Kanun, lüZük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevler ile Başkarı veya gerekli görülen

halleıde Kurul Müdürü tarafindan mevzuat çerçevesinde verilen diğer işleri yapmak, ile görevli
ve yetkilidirler.
(3) Müfettişler kanun, tüziik, yönetmelik ve mevzuatla kendilerine tanınan yeıkileri tam olaİaİ
kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlaI.

Görevlendirme
MADDE 13- (1) Müfettişler; Başkanlık makamının emri ve onayı üerine Kurul
Müdürlüğünden aldıkları yazılı talimatla görev yapallar. Bu yönetmelikle kendilerine veıilmiş

olan ),ctkİlerinii görevlendirildikleri heı yerde Başkan adına kullanırlar. Aldıklan göıevlerin

netiç;lerini Başk;na iletmek üzere Kurul Müdürlüğüne bi. görilş yazısl ya da rapor halinde

sunarlar.
(2) Müfeııişlerei belediye teşkilaılnda Başkan ve Kurul Müdürü haİicinde hiçbir makam

ıarat'ından emir veya görev verilemez.
(3) Müfettişler aynca; 4483 §ayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun'a göre soruşturTna izni verneye yetkili mercilere gönderilecek belediye

pcrsoneli ile itgili ön inceleme em ve görevlendirmesinin gereğini yerine getirirler,

Yaptıkları ön inceleme sonucunda diizenledikleri ön inceleme raporlannı doğrudan ilgili
mercic gönderirler.

Müştcrck çahşmalar
MAbDE ıi- (l ) Y,ııık tefliş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplaı halinde

yıpılması durumunda; hçr gruba dahil Müi'ettişlerden en kıdemlisi çalışmalaıı diizenleı ve

İoordinasyoı,ıu saglar. Crup kıdemli Müfeıtişleri; çalışmaların seyri hakkında zaman zaman

veya talej halind;Kurul Ütdtirlügüne ve başkaııa özet bilgi veya ön rapor verirlğ, Aync4
işlerin stiİesinde biıirilmesini sağlayacak önlemler alırlar. Çalışmalann neticeleri:

düzenlenecek raporda belirtiliı.

İşlerin süresinde bitirilmemesi ve işin devri
Ül»»e ıs- (ı ) ıratitnişler zorunlu ve istisnai haller dlşında. kendilerine verilen işleri

belirtilen süre içerisinde ara vermeksizin bizzal yapıp bitirirler, Süresinde



tamamlananayacağ] anlaşılan iŞIer hakkında Kurul Müdürlüğüne zamantnda bilgi \erip,
alaoaklan ıalimata göre harekel ederlel.
(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi esastır, Ancak, hakIı sebeplerle geri bırakma ve
devir zorunluluğu doğarsa; müfettişler elindeki işleri Kurul Müdürünün ve Başkanın yazılı
enrri ve müsaadesiyle başka bir müfettişe işierin mahiyeti ve gelinen aşamalannı da belirten
biı yazı iIe devredebilirler,

Teftiş vc soruşturma sıraslnda göreyden uzak]aştırma
MADDE 16- (l) Müfettişler; görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların
gerçekleştirilmesi halinde ilgililer hakkında görevden uzaklaştııma (tedbiren işten el çektirme)
işleminin gerçekleştirilebilmcsi için Kuİul Müdürlüğü alacılığıyla Başkanllğa teklifte
bıılunıırlar.

a) Para vc pala hükmündeki belge ve senetleri, her tiirlü mal ve ayniyatr, bunların hesap,
be]ge ve defierlerini göstemekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçmmak, teftiş,
inceleme Ve soruşturmayı güçleştirecek, cngelleyecek davranlŞlarda bırlunmak,

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzltıklaırla Mücadele
Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunma iddiası olmak,

c) Evrakta sütecilik veya kayıtlarda tahfifat yapmak, mevcut deiil ve belgeleri ortadan
kaldıracağı yönünde güçlü belirtiler bulmak,

ç) Hırsızlık. dolandırıcülık. sahtecilik gibi yüz klzartıcı bh suç işlediği iddiası olmak,
d) Kamu hizmetleri gcrekle yönünden gijrer.inin başında kalması sakıncalı olmak.

(2) GöIevden uzaklaştırma tcklifleri: teftiş veya soruşturınanln her safhaslnda yapılabilir.
Ancak. görcvdcn uzaklaştırma ledbiri uygulanması istenilen kişinin görevi başında kalması
saktncalı olduğu hususundan açık bir şekilde ortaya konmasü. (a) bendinde beliıtilen hususun
ise kesine yakın bir şekildc tespit edilmesi geİeki..
(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırrlması halinde, işlerin aksamamasü için gereken
tedbirler o birimin amiıince Veya üsl amirince allnır. Görevden uzaklaştırılan personelin
gajrevini İıüfittiş veya tcftiş kuulu üst]enemez.
(-l ü (iajr0\,dcn uzaklaştırılına teklifij müfettiş taralündan gerekçesiyle birlikte Kurul Müdürlüğü
lıııalı ilc Başkanlık Makamına arz olunarak alınacak onayü müteakip; başkanlıkça ilgili
birimlerc yazıyla henrcn bildi lir,
(5) Tcftiş, incelemc veya sonrştuıTna neticesinde suçun işlenmediğinin anlaşrlması veya suçun
işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı hallerde, görevden uzaklaştlnlmış olan memur veya
diğer peısonel^ Başkanlık Makamınça bekletilmeksizin görevine iade ediliı.
(6) Cöİevden uzaklaşlıİılan memurlar hakkında, nlüfettişlerin raporuna göre işledikleri tespit
olunan suçlarün nev'i ve mahiyeline göre kanuni esaslar dtüilinde tı*ibat yapılır ve gerekli suç
duyurularında bulunur.
(7) Görevden uzaklaşlırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerine yapılacak
resıni işlemin: diğer işleıden önce tamamlanması ve sonuçlandlnlması zorunludur.

Müfettişlerin uyacakları davranrşlar
MADDE l7- (1) Müfettişler, görev]erini yerine getiİirken;

a) İcraya (yürütmeye) müdahale edemezleı,
b) Evrak, dcffer ve kayıtlar üzeİine ilave ve düzeltme yapamazlar.
c) Teftişe tabi kimselerle soruştuİma siaesince görev ilişkisi dışında herhangi

bir beşeri ve sosyal ilişki kuıamazlar.
ç) Cöıevleri ilc ilgili gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlaI.
d) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı, ağıriığı

ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.



soıuştuıamaızlar
e) Müfettişler, usul-filru, eş ve 3.derece dahil kan ve süh ihısımlannı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Büro Şefliği

Teftiş kUrulu bür(, şCfliginin görev, yetki ve soruDluIuklarr
MADDE 18- ( l) Büro Şefligi; Kurul Müdüİtinün emri aitünda bir büro şefi ve yeterli sayıdapeİsonelden teşekkül eder.
(2) Tcftiş Kurulu büİo Şetliğinin görevleri şunlardır;

a) Kurul MüdüIlüğüne intikal edçn her türlü evfakln kaydünı tutmak ve cevaplannt sevk
elmek_

,b) Kurul Müdüıünce leftiş, inceleme, .üaştlrma ve soruştuma konularında müfettişlere

::Il!..:|_!:|.:]İl9ir-clerJe ilgili yazlşmaları gizlilik esaslarına gö.. yup.*t. vtıtttÇı".a"ngclcn rapor. tahllkat e\rak] vc diger evrakı kaylt etmek ve ilgili olduğu yerlere gizlilik
esaslarına uyarak vermek.

.c) Kurul Müdürlüğüne geien vc giden her türlü evrak ve rapoıun kaydlnl tutma, dosyalama,
arşivjni düzenleme, arşivleme ve muhafaza etme işlemleıini yİirtinnek,

.,,_ 
*l [1ı]il Yuq*]uğüne 

uit kiıap. dergi ve benzeri eşya ile İaşınır mal, demirbaş, metiuşat ve
DuIo malzemeIerının ka) ıt ve korlırımasını sağlamak, ktrtasiye ve matbu evraktn ihtiyac; göIeteııin, muhafaza vc dağıtımünı yapmak,

, d) Kurul.Müdürlüğünde göIev yapan müfettişleıin ve diğerpersonelin özlük haklarıyla ilgili
idari ve mali işlemleri takip etmek ve sonuçlarını ilgililere biıa-irmek.

e) KuruIun yı]lık bütçesinin hazırlanmasını sağlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
0 Teliiş Kuruiu personelinin özlük dosyalaİı teftiş kuruiunda da saklanır, 

'
g) K!ırul Müdürü tarafindan verilecek diğer göIevleri yapmak.

(3) Büronun yöneliminden Kurul Müdürüne karşı Büro Şefi sonımludur.
(4) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro şefi ve personeli; görevleri dolayısıyla edindikleri
biLgileri açıklayanıazlar ve büroda bulunan rapor, defteı, 1azı, layıt ve doİyalan Başkan
dışııda. hiçbir makam veya şahsa kurui Müdürüniin izni olmadan göıteremez ve veremezüer.

BEŞiNci BÖLÜM
Teftişe Tabi olanlarrn Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Tcftişe tabi olanlarln §orumluluk]arl ve yükümlülükleri
MADDE 19- (l) Tetişc tabi olanlartn sorumluluk vc ytiki,imlülükleri aşağıdaki gibidil;

a) Başkaniığrn bünycsinde ve birimlerde görevli bulunan denetime tabİpersonel; mtlfettişin
gijr!,\, }azısü gercği istendiğindc gizli de olsa her türlü bilgi, belge, defter vİ dosyalan, para vepııı lıiiknıüırdeki evrak ve senetleli. her tür]ü mal ve eşyayı, ambar ve depolarında buIunan
ı1 ııil,ıtı ı,c bunlarla ilgili bclge ve defterleri müfettişe hemen göstermek, ince-lemc ve saymasını
kolaylaştürmak, saymasına ve tetkik etmesine yaıdımda bulurımakla yükiimlüdülef. Müfettişin
ırörevini en_ iyi veıygun bir şekilde yürütebi|mesi için biıimin üst yanetici§i gerekli önlemleri
alnakla yükümlüdü. GöıevliIcr bu ödcvin yerine getirilmesini hiçbir sebeplğeciktiremezleı.
, b) Müfcttişier, görevlerini yaparken, herhangi biı yolsuzluğun İ<anıtı olmasİhalinıle gizüi de

olsa kayıt ve belgelelin duruna göIe ömeklerini veya asıllarınıİlmaya yetkilidir. Asllları allnan
belgclcrin duruma göre örnekIcrini veya asıliarıfu almaya yetkilidiİ, Asılları aIınan belgelerin

(2) Müfettiş Yardımcllarının da bu hususlaıa aynen fiayet etmesi gerekir.



müfcttişlerin mühit ve imzasıyla onaylı örneklefi, dosyasında saklanmak üzere belgenin
alındığı yere verilir.

c) Tetliş, inceleme, araşlırma, ön inceleme veya soruşturmaya tabi tutulan birimlerin
yöneticileri; hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak. mül'ettişlele
görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri yerine getirmek

zorundadırlar.
ç) Görev]eri[in ifast sırasında müfcttişleıe: teftiş edilen birimlerin amir ve diğer personcli

gereken hcr türlü kolaylığü göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindediı,
d) Tcftişe tabi olan]ar. müfettiş taraindan sorulan sözlü ve yazlh soİulaİı da geciktirmeden

cevaplandırmakla yükümlüdür.
e) Teliiş. iııcelemc, araştırına. ön inceleme veya soıuşturmaya başlanılan birim ve ilgili

diğer birinılerin görevlerine veıilmiş izinlerin kullanılması; hastalık ve bunun gibi
belgelendirilmiş zoıunlu sebeplğ dışında, nrüfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme ve

soruşturma sonuna kadal durduıulabilir. izni kullanmaya başlamış olan peİsonel, müfettişin
isıeği üzcrine geri çağlrılabilir,

f) Teftişe tabi Başkanlık bünyesindeki birimler: müfettiş veya yetkili müfettiş yardlmcıları

taraf'ından düzenlenen cevaplı teftiş sorgulanna bu yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde
cerap vcrmekle yükümlüdürler. Teftişe tabi her birim; teftiş dosyası oluşturmak ve her teftiş

sonunda mütitliş veya müfettiş yardımcıları tarafindan birimlere tes]im edilen rapoİlar ve bu

raporlara birim tarafından verilen cevaplar ile Başkanlık Makamı veya kurul müdürlüğiınce

bunlara ilişkin olarak gönderilen yazıları bu teftiş dosyasında müafaza etmekle yükümlüdür,
'I'eliiş dosyası; birim amirinin zimmetinde bulunur ve halef selef arasında imza karşü]üğında

devredilir.

üÇİjNCü KlslM
ıriRiNCi BöLüM

Miil'cttiş Yardımcülığ!na Giriş

Müfcttiş yardımclhğına atanabilme koşu
MADDi])0- ( ı) Tefiiş Kurulu Müdürlüğü Müfettişliğine; bu Yönetmeliğin 1 l'inci maddesinin

2,nci flkrasında belirtilen naklen atanmaya ilişkin istisnai dulumlal dışında, Müfettiş

Yırdımcısı olarak girilir.
(2') Müfettiş Yardımcülığına atanabilmek için; yapılacak giıiş sınavını kazanmak şalttır,

İ:l lrltil"ttiş yardımcılığı giliş sınavlnın yapılmasına; Kurul Müdürüniin tııklil'i ve Başkanln

onayıyla kıırar verilir,

Mül'cttiş yardtmcılığl giriş §ınavr değerlendirme komisyonu-lİeUİlİ)l- 
tll Nlİf"-ttiş'ya,d,.c,l,ğ, giriş sınavını yapacak komisyon; Ba§kanın onayı ilc

xurı ıltati.ıi.iin başkanlıgında ruruı l"ıtidıirtintı" önerisi ite göre\,l(ndirilecek müdür,

,oliİtİtiş,r.yu tuş.lit"ttiş olİıak tizere toplam beş üyeden oluşur, Zorunlu.sebeplerden dolayı

go..r, 
'v'"p"İ"rl,r""r 

"sil 
İiyeleıin yerine geçmek üzerc, aynı usulle bir başLan dört yedek üye

İerpit İdilir. SOrütı sınav yine ayfu komisyon tarafından yapılr, _ _ _

İİ1?lİŞ .,nuu a"g.rüendirme Lomisyonu, sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlaınak ve

bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür,



(3) 
_G.iriş 

sınavı değeılendirme koınisyonu sekretarya hizmetleri Telliş Kurulu bitosunca
yürülülür.

Müfettiş yardımcllığl giriş §rnavlnrn şelrli ve yeri
MADDE 22- (l) Giriş sınavı; yazılı (Çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki
aşamadan oIuşuı.
(2).Sınav Konisyonu taıafindan baş\,uru yapmış olan adaylardan; açıktan atama izni alınmış
kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katına kadar KPSS 1a grubu tadrolar içiı) sonuçlarının
başarı sırasına göre be|irlenen sayıdaki aday yazılı giriş sınavına çagnlabilir. l.t"ril"n uJu|
saylsrna,ulaşıldüğında son sıradaki adayIa aynı puanda olan kişiler de İınava çağııılır.(3) Yazılı sınavda.başarı gösteren adaylar sözlü slnava tabi tutulur. Ancak, sözİü sınava; yazılı
sınavda başarılı olan adaylaıdan, alınacak müfeniş }ard]mcılıg] kadrosunun üç katına İadar
aday başarı sırasına göre çağırılabilir.
(4) Her iki sınavda başaü göstertnleı giıiş sınavını başarmış sayılır.
(5) 

.Başkanlıkça_ gerek]i görüldüğü taktirde ..A'' gıubu kadıolar için Ögrenci Seçme ve
Yerle$irme Mcrkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapllan Kamu Peısoneli Seçme Slnau (KPss);
yazılı giriş sınavı olarak kabul edilebilir ve yazılı giriş sınavı ycrine uygulaıabilir. Bu dıııumda;
ya]nızca sözlü sınav yapt]ır.
(6) Giriş sınavına ilişkin diğer esaslara Sınav Komisyonu tarafından karar verilir.
(7) Yazı]ı vc sözlü sınavlar; İzmir Menderes İlçesi'nde beJirlenecek yer, tarih ve saatte yapülır.

Müfettiş yardımcllığl giriş §rnavl şartlarr
MADDE 23- (l) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları
karşılamak gerekir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazıh nitelikleri haiz olmak.
. _ b) Sınavn yapllacağl yılın ocak ayının ilk güniinde 35 yaşml doldurmamış olmak (Askeİlik
hizmetini yapmış olan erkek adaylaıda askerliL sürecinde geçen süre 35 yaş sınırına eklenir,),

c) Hukuk, siyasal Bilgiler, iktisat. işletme, Iktisadi ve idari Bi|imler Fakülteleri ile en az
dört yıl eğilim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı f.akültelerden
birini bitirmiş olmak,

ç) 03.05.2002 1aihIi ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlaıarak yürürlüğe giren'. Kamu
Görevlerinc ilk Def Atanaoaklal için Yapılan Sınavlar Hakkındi GenJl Yonetmeiik'.
hükümierine göfe "A" grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
girıniş olmak ve KPSS sonucunda; Başkanlük Makamlnca belirlenecek puan türünden, yine
Bqskanlık Makamınca belirlenecek ve sınav duyurusunda açıklanacak taban puanı almış oimak.
Ciıiş sınavına. KPSS sonuçlarüna göre açıktan atama yapılacak kadıo saylsınlü 20 Katından
fazla olmamak üzere Başkanlık tarafından belirlenen sayldaki aday içinde bulunmak,

d) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bil sağlık problemi bulunmamaL
e) Erkek adaylar için askeılik görcvini yapmış veya ertelemiş olmak,

§lüfettiş vardımcülığı giriş sınavrnın ilanı
]\I.\DDE 24- (l) Müfettiş yardımcılığı giliş slnavı, mevzuata uygun olalak kadıo ve
pozisyonların sayı. sınıi unvan ve dereccleri ile genel ve belediyenin kendi mevzuatındakiüi
koşullaı ve belirlenen KPSS taban puanl, Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan
tiraiı en yüksek ilk beş gazeıeıin cn az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur. Bu
duyuruda ayrıca, sınavın yeri, zarnanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.
(2) llanlar; sınav tarihinden en az 60 gün önce yapılır. Adaylann son müracaat tarihi ve kayıt
sü.esi. yazılı sınav tarihinden 15 gün önoesi mesai bitimine kadar devam edecek şekilde tespit
oluırur.



Müfcttiş yardımcılığl giriş slnavı işlemleri
MADDE 25- ( I) Sınava girmek isteyen ada}lal, duyuruda cçüklanan süre içinde;

a) n dd) ıafaİndan doldurulup imzalanacak haşr,ı.ıru formu.

,, b) Yüksek öğİenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin asli, Noter veya lelİiş
Kurulunun onaylı ömeği. bu Yönetmeliğin 23^tıncıi madjesinin-birinci fıkasının (c) bendinde
belirtilen den]diğin yetkili ınakam tarafindan tasdik edildiğine daiİ beigenin aslı, Noter veya
Teftiş Ktııulunca onaylı ömeği,

c) Soı altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadmda 6 adet fotoğrat
ç) Aday tarafındaı el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

_ ^d) 
Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KİİS Sonuç Belgesinin aslı,

Tcftiş Kurulunca onaylı ömeği veya bilgisayar çıkİsı, ile Kurul Müdürlüğüne müracaat ederler.
(3 ) Gerçeğe aykırı bclge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edileniein atamaiarı yapılmaz,
atamaları yapılmlş ise iptal ediliı^ bu kişiler hakkında 5237 İayılı .l.ürk 

Ceza Kanununun ilgili
hükürnleri.uygulanür. Gerçeğe ayklrı belge verdikleri veya beyan<la bultındukları tespit edilen
adaylar hakkında yapılacak işlemlcı, atama başvuru formundayazıh olaıak bclirtilir.
(,1) Başvurulann ve birinci fıkada istenen belgelerin en geç giriş sınavı duytııusunda belirlenen
tıri]r ve saatte, Kuıul Müdiiılüğüne elden veya posta yoluylİteslim edilmesi gerekir. Posıadaki
gecikn,ıeler ı,c ilanda belirtilcn süre içerisindc yapıImayan başwrular dikkate alıIuniu.

Sınav giriş belgesi
1VIADDE,26_ (l) Alanılan şarlları taşıyan ve istenilen belgeleri süresi içcrisinde vermiş olan
adaylara Kuıul Müdürlüğü taraftndan; onaylı ve fotoğıaflı -Sınav Giriş Belgesi'' veriliİ veya
belgeli. kabuJ edilebi]ir mazeret beyan edenlere sınav giriş belgesi sınav tinİesi sınav salonu
girişinde leslim edilir. Sınavlaıa, ancak bıı belgenin gosteliimesi suretiyle girilebilir. Ayrüca
sınavlara girişte; ırüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasapoıt gibi açık kimlği saptayan belge
de bulundurulması mecburidir

Müfettiş yardımcılığı giriş slnavü konularl
}lADDE 27- ( l) Müfettiş Yardımcllığı giriş sınavı; aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve
ılle\lual hükümleri e§as alınaral 1apılır:

l-HUKUK
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar, mer'i T,C. Anayasası)
b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari'ltşkiİat, 657 §ayılı Devlet Mgmurla

Kanunu)
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları)
ç) Mcdeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni Haklar)
d) Borçlal Hukuku (Genel Esaslar)
c) Ticarel Hukuku (Genel Esaslaı, Kıymetli Evıak, Şirketler Hukuku)
t) L'eza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar)
g) ]ş Hukuku
h) Mahalli İdaıeleı Mevzuatı (lO/O7l2OO4 tarih ve 5216 sayılı Büytikşehir Belediyesi

Kaıunu ve 5393 sayılı Belediye Kanıınu, 26.05.198l |arih ye 2464 sayllı Belediye Gelirleri
Kınuıru)

ı ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı (50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kolıtrol Kanunu)
i) Devlet ihale ve Kamu ihale Mevzuatl (Genel Esaslar)
j) İmar Mcvzuatı (Genel Esaslar)
2- IKTIsAT
a) iktisat Teoıisi (Makro ve Mikro İktisat)
b) Ekonomi (Genel Ekonomi, Tükiye Ekonomisi, Günçel Ekonomik Sorular)



c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktiır
ç) MilIi Geliı
d) Uluslararası iktisadi ilişkilel ve Teşekkürler,
e) işletİne İktisadı
3-MAALiYE
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
b) Tfuk VERci Mevzuatı (Genel Esaslaİ)
c) Bütçe ve Bütçe Çeşitleİi
ç) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlannın Esaslan
d) Kamu Boıçları
e) Kamu Maliyesi
4-MUHAsEBE
a) Genel Muhasebe
b) Bilanço Analizi ve Teknikleri
c) Ticari Hesap
s-YABANcI DiL
a) İngilizce
b) Fİansızca
c) Almanca
dillerinden birisi

(2) Sınavlann sevk, idare ve icra sorumluluğu; sınav komisyonuna aittir

Müfettiş yaİdımcülığı giriş sınavrnrn yapılma şekli
MADDE 28- (l) sınav soruları ve her soıuya veıilecek puanlar ile cevapları veya cevap
anahtarları ve sınav süieleıi; Sınav Komisyonunca tespit edilir, Hazırlanan smav §orulan ve
ccvapları veya cevap anahtarları sınav komisyonu taİalindan imzalanalak mühürlü bir zarf
içerisinde sınav komisyonu başkanrna teslim edilir, Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulü
},apılacaktır. Cevap anahtarı ilc soıular ayıı ayn düzen]enecektir.
(2) Sınavda. sınav komisyonu başkanı tarafindan görevlendiıilen müfettiŞ veya müfettiş
yardımcılan gözcülük tder. Yeterli sayüda müfettiş veya müfettiş yalümcısmln bulunmaması
halinde; yine sınav komisyonu başkanı taratlndan görevlendirilecek diğer müdürler gözcülük
edcl,
(3) Sııav başlamadan önoe sınava girenlerin isimleri bfu tutanakla tespit ediliı. sonra soru
zaı,l'larının kapalı olduğu hususunda da ayıı bir tutanak diizenlenir, Zarflar açılarak soru
kağıllaİı sınava giİenlere dağıtültr.
(4) Sınavda önceden mühürlenmiş sınav kiğıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının kapatjlacak özel
bölüınü dışında adaylaİın kimliğini belinecek adı, soyadı gibi herhangi bir yazı yazllamaz.
işaret konulamaz- Sünav kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylar sınavda kopya
çektiği tespil edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenleyerek sınavları geçersiz sayılır. Sınav
kağıdıırın özel bölünrleİi kapahlıp yaplştlnlarak gözcüleİe teslim ediliI.
(5) Sınav sona erdikten son.a; sınava girenlelin saylsı, adı ve soyadı, teslim ettiği kağlt adedi,
sınavın başlama ve bitiş saati ile sınavla ilgiLi gerekli görülen diğer hususlarj düzenieneçek bir
tutanakta belirtilir,
(6) Sınav sonunda top]anan sınav kağıtlan ve tutanaklar bir zarf içerisine konu]ur ve zarf
kupalülıp mühürlendikten sonra. bir tutanakla sünav komisyonu ba§kanına teslim edilir.

Müfettiş yardımcllığl giriş sınavt notlarlnın değerlendirilmesi ve sınıv sonrasr işlemler
MADDE 29- (1) smav kağıtlarl. smav komisyonu tarafindan birlikte, ancak kapah bölümler
açılnradan değerlendirilir.



!:).Vule1,, yaıdınıcılığı yazılı giriş sınavlnda başarılı sayılabilmek için; yabancı dil grubu
haricindeki hel konu grubu için alnacak notun; t00 tam puan üzeıinden 60''dan az oımamas,
ve hcr konu grubu için alünan notlann ortalamasl da; 70'den aşağı olmaması şarrtır, Yabancl dil
grubu notunun ise; başarılı sayılabilmek için 100 tam puan tizİrinden 60'tan aşağı olmaması
gerel ir,
(j.)Sınlv kağtllarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarınln karşılaştırılması sonrıcu ve ]ecek olan
notla. sınav kağüdının ü5t klsmtna tiikenınez kalemle yazılıi, Tiim kağıtlar değerlendiıildikten
sonla. smav komisyonu üyeleri taraflndan kapa]ü olan kimlik bölü;eri açıÜrak, en yüksek
notlan başlamak üzele başan 5lrasını gösteren bir tutanak düzenleniı
(4) Yazılı sınavını kiuanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlal Yazlı sınavda başan göstereıek
söZlü sınava girıneye hak kazanan adayların listesi; Bele<liye merkez binasını iian-panosuna
lisıe ha]inde ası]mak ve Belcdiyenin internet sayfasında yayinlanmak suretiyle duyıııulur.

Avıca, bu duyuruda; sözlü slnavın yapılacağl yel. tarih ve saati de beliıtilir. Ayrıca kazanan
adaylara sözlü slnav 

'arihi. 
yeri. saati ve aldığı puan, en az l5 gün önceden her türlü vasıta i|e

tebliğ edilir. lltıla yeterlidir. Tebliği ispat yüküm]ülüğü belediy;dedii,
(5) Sözlü sınavda; adayların yazıh sınav konuları ve genel kültü konulaıındaki bilgilerinin
yoklanmasının vanında: zeka. muhakeme, aIgılama, konuşma ve ifade yetenekleri ile tavır ve
hareketleri gibi şahsi vasıllaıı liyakate önem verilerek dikkatle göz önünde bulundurulur. Sözlü
slııavda başarıIı sayılabilmek için: slnav komisyonu üyelerinin her birinin 100 tam puan
ü7erinden veıdiği notla n ortalamasünınj 70'den aşağü olmaması şaİttır.(6) Müt'eıtiş yardımcılığı giriŞ slnavı notu; yazılı ve söz]ü sınav notlarının ortalamasıdıİ.
sınavda başarl gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa; giriş sınav notu üstün oianlar
teİcih ediliİ, Giriş snav notunun eşitliği halinde; KPsS puanü yüksik olan aday öncelik kazanır.
KI'SS puanı da cşit olanlardan; yabancı dil nolu yüksek olana öncelik tanınır. Diğerleıi için
sııav sonuçları kazanıimış hak saylmaz- Sınav sonuçları, sınav komisyonu taraftndan tutanakla
tc5pil edilir.
(7) Müfettiş YardtmctIığı Giriş Sınavını kazaııan adayların listesi başarı slrasına göIe
hazırlanaİak, ataınalırtnln yapılmas1 için Kuıul Müdürlüğünce Başkanlük Makamınln onavlna
sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi; Belediye merkez binaslnm ilan panosuna İiste
halinde asılır. Belediye intemet sitesinde yayınlanır ve ayııca. giriş sınavını kazanan adayiara;
niiracaatta bulunmaları için gerekli yazı]t tebligat yapılır, Ayrıca her türlü vasıta ile durum
kendisine ilelilir. t'ebliğ tarihinden itibarcn 15 gün içerisinde Belediye İnsan Kaynaklaıı
Müdürlüğüne müIacaal etmcyen aday hakİını kaybeder.
(81 Aynı giriş sına\ında başarı göslerenlerin Müfettiş yardlmcılığlna atanmaları; giliş
slİa\ındaki dcrece sırastna ve sınav notuna göre yapıllr.
(9) Giriş sınavlanna itiraz; sınav sonuçlannün ilan edildigi larihten itibaren 5 iş gtinü içerisinde
Sıraı, Koınisyonuna yazılı olarak yapılabilir. İtirazlar; Sınaı Komislonu toruf,nd- 7 gtin
içcrisinde değerlendirileıek sonuçlandırılır re sonuç itiraz eden adaylara yazılı oiarak bildirilir,
Mulıtenre] iıirazlaı nedeniyle yazılı ve sözlü slnav arastna uygun zaman aralığı konulur.

iKiNCi BöLüM
\f ü[etıiş 1 ırdlmcllarlnln Yelişıirilmesi

Ntül'ettiş yardlmcılarlnın vetiştirilme esa§Iarı
M.4,DDE 30_ (l) Müfcttiş yardümcılarınln vctiştiİilmesinde şu esaslar uygundur,

a) Kendisini meslcğin geİektirdiği nitcliklere göre gelişıirmek,



b) Yetki alanına giİen mevzuat ile teftiş, alaştrma, inceleme, ön inceleme ve
soruşturma konulannda tecrübe ve uzmanlık kazaDmalannı sağ|amak,

c) Bilimsel ve mesleki çahştlrma ve alaştrma alışkanlığını kazandırmak,
ç) Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yabancı dil bilgileıini geliştirmesi ve bu

hususta imkanlar sağlamak.

Müfettiş yardlmcılarlnl yetiştirme programr
MADDE 3l- (l) Müfeltiş Yardımcılan 3 yıllık yardımcllık döneminde aşağldaki programa
göre yetiştirilirler:

(A) Birinci Dönem Çalışmalarl
a) Bu dönem çaItşmaları; Kurul Müdürlüğünün yetki alanma giren teftiş, inceleme. araştırma

ve soruşturna ile ilgili nıevcut mevzuatün müfettiş yardımcılarına öğİetilmesi, bilgisayaı ve
,ıabancı dil bilgiierinin geliştirilmesi amaciyla hizmet içicğitim şeklinde düzenlenil. Bu eğitim
pıogramlan; Kurul Müdürlüğünce gerektiğjnde diğer kamu kuıum ve kuruluşlanndan da
1,ararlanmak suretiyle düzcnlenerek yürütülü..

(B) lkinci Dönem Çal§maları;
a) Müfettiş Yardınıcılar1 bu dönemde; Mülettişler refakatinde teftiş, araştürma. inceleme, ön

inceleme ve soruştuıma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirmc ve müstakil olaıak
görev yapabiIccek duİuma gclmelerini sağlamak üZere yetiştiriliİler.

b) Müf'ettiş Yardımcılaı belinilen süre içeİisinde refakatinde bulundüları Müfetıişin
denctini ve gözetimi altındadır. Kendile ne verilen göİevlcri, müfettişin taiimatlnagöre }eİine
getilirleL Tek başlarına incelcme, teftiş ve soruşturma yapamazlal ve lapor düzenleyemezlel.

(c) Uçüncü Dönem Çahşmaları;
a) Birinci vc ikinci dönem çalışmalarünl başarı ile tamamlayan Müfettiş Yaldımcllarına

iiçüncü dönemdc; yanında çallştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak. Kurul
Müdürlüğünce İesen telliş. inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilil. Btı şekildc yetki vcrilen
Müt'cttiş Yardımcıları, son yıl olan bu dönemde; mül'ettiş gözetiminde ve deıetiminde olmak
kaydıyla göreı,yapmaya başlaılaı. Lüzumu halinde ise, diğer yardımcılaıla ve Müfettişler ile
bir]ikte vazife gijrürler,

b) Mül'elliş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmalan; yetiştirilmelerinin
taman]anmast hususu da göZ önünde tutularak Kulul Müdürlüğünce düzenlenir.
(2) Miübttiş Yardımcıları 3 yıllık yctişme dönemi süıecinde ve sonunda; Kurul Müdürü ve
birlikte çıklüklarü Müibnişleı tarafindan lulum ve davranışlan, edindikleri mesIeki bilgileri,
çalışkanlık ve mesIcki liyakatleri açısından yazılı olarak değeilendirilirler. Müfettiş
Yardımcılığı döneminde, "Müfettişlik" karakter ve vasıflallyla bağdaşmayacak. mesleğin
l,akarına yakışmayacak tutum ve davlanışla sergileyenler, disiplinsiz davrananlar,
nliit'ettişliğin gcrcktirdiği ağlrlığı taşıyamayaçağı anlaşılanlar; üç yılllk sürenin tamamlanması
\,e "Yeterlilik Slnavı" bekleİmeksizin Mül'ettiş Yardımcılüğı ve Teftiş Kuıulu ile ilişikleıi
kcsilcrck. Başkanın ona,v] ile 'l'eftiş kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyeıe
.ııınarak nakledilirler.

üÇüNCü BöLüM
Yetcrlik Srnavı ve Müfettişliğe Tayin

]\{üfettiş },ardlmcülığl döncmi vc yctcrlik slnavl



MADDE 32- (|) Müfettiş Yardımcıları üç yıll1k bir staj döneminden sonra yeterlik slnavına
tabi lutulurlar. YeterIik Sınavı; yazıh ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Üç yıllık staj dönemini başanyla tamamlayarak yeterlik sınavtna girmeye hak kazanan
Müt'cttiş Yardımcılarına: yazllı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılacak yeterlik sınavınln
ıarihi. saati ve yeri sınav tarihinden en az 2 ay önce yazı ile bildirilir.
(3) Müfettiş Yaıdımc ığı staj süesi içerisinde hastalık veya askerlik hizmeti gibi zorunlu
nedenlcrle üç yıllık süreyi kesintiye uğİatarak fiilen üç yıl görev yapmarnlş olanlann, Müİ'ettiş
yardlmcılığındaki yetişme süreleri; eksik kalan süİe kadar uzatılür,

Müfcttişlik yeterlik sınavı komi§yonu
MADDE 33- ( | ) Müfettişlik yeterlik slnavl; bu Yöneımeliğin 2l. Maddesinde b€lirtilen şekilde
oluşturulacak stnav komisyonu ıarafindan yapıllr. Sınavlaı, mevzuat hükümlerinc göre yapılır.

Yctcrlİk §ınavı prograEı
MADDE 3,ı- (l) Müfettiş Yardlmcılarının üç ylllık dönemde kazaııd ,Jaıı mesleki bilgi ve
ıecrübe derecesinin anlaşılabilmesi için yapılacak yeterlik sınau; slnav Komisyonunca
[,ıclirleırecek esaslara göre yazılı ve sözlü olmak iizere iki aşamada yapllr. yazılı sınav; aşağıda
kapsuıııı beliıtilen konulardan soıular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır.

(A) GeDel Mevzuat;
a) Belediyelere ilişkin Mevzuat (52l6 sayllı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 saytlı

Bclediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Geliıleri Kanunu ve belediyeleri ilgilendiren diğer
mcvzuatlaI),

b) 657 sayııı Devlet Memurları Kanunu Ve ilgili mevzuat hükümleri,
c) 22105/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuaı hükıırİıleri,
ç) 50l8 sayıll Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
d) Anayasa, mer'i T.C, Anayasası ve idare Hukuku (Genel Esaslar, ldari Yargı, Idari

'l'cşkilat),

e) Vergi Hukuku (Genel Esa§laf).
1) Harcırah Kanunu,
g) Medeni, Borçlar ve'l'ürk Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku (Genel Esaslaı),
h) Devlet lhale ve Kamu ihale Mevzuatı (Genel Esaslar),
ı) Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),
i)'l'ebligat Kanunu,
j.1 İmar Mevzual (Genel Esaslaı),
k) Kamu Maliyesi
(B) rvluha§ebc;
a) Gcnel Muhasebe.
b) Mahalli idarcler Bütçe ve Müasebesi,
c) lJilanço Analizive Teknikleri,
ç) Devlet Muhasebesi,
(C) Teftiş, İnceleme ve Soruşturmı YöDtemleri;
a) Özel Soruşturma Usulü Getiren Kanunlar,
b) 4483 sayllı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasü Hakklnda Kanun,
ç) 3628 saylll MalBildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

ç) 5237 sayılı'Iürk Ceza Kanunu ve 527l sayılı Ceza Muhaiemeleri Kanunu,
d) Disiplin lJukuku ve Disiplin Cezalaıı ile İıgiüi Hükümıer,
e) Rapoılama Teknikleri ve Tcniş Yöntemleri



0 Belediye Teftiş Kuulu Müdürlüğü Yönetneliği
g) Genel Belediye İşleyişi

Yctişme notu
MADDE 35_ (1) Yetişme notu yeterlik yazülı sınavrndan önce, MüfettiŞ Yardlmcıllğ1 dönemine
ilişkin olarak aşağıda beli ilen konulaıın her biri için l00 puan üzerinden verilen not]arın.
Slt1av Komisyonu laraftndan ortalaması alınarak tespit edilir-

a) Kurs ve Seminer notu; Kurul Müdüiince verilir. Müfettiş Yardımcılığının biıinci çalışma
döneııindc kurs, seminer ve etütlerden allnan notların ortalamasıdır.

b) Etüt ve inceleme notu; Kurul Müdürlüğünce veİilir. Müfettiş Yardımcllarına verilen etüt
ve incclemeler sonucu düzenledikIeri raporlara vcrilen nottur.

c) Tcftiş, inceleme ve Soruşturma notu; ilgili müfettişçe verilir. Müfettiş Yardımcılarının
yaptıkları teftiş, inceleme, araştırma. ön inceleme ve soruşturİna sonucunda düzenledikleri
raporiara vcrilen nollur.

ç) Özel not; Müfettiş Yardımcllarlnın nitelikleri, tutum ve davranışları. meslek bilgileri,
çaIüşkanlıklan ve meslek liyakaıleri hakkında, yanında çalışt|klan Mül'ettişler ve Kuru1 Müdüİü
tarafündan ortak olarak vcrilen notlardır.

d) Perfomans notu; Krrul Müdürünce kamu sektöründe uygulanan peıformans kiterlerine
göre yapılacak değerlendirmelerdir.
(2) licr bölümden verilecek notun; en az 60, her bölüm notunun ortalaması altnarak tespit
edilecck olaır yetişme notunuıı ise; en az 70 olması gerekir.

Yeterlik slnav notlarlnın değerlendirilme§i v€ yeterlik notu
MADDE ]6- (l) Yeterlik Notu; yetişme notu, yeterlik yazlh slnav notu ve sözlü smav ııofu
ortalamaslndan o]uşur. Bu nonuı; l00 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.
(2) Yctcrlik yazılı sınavında başanlı sayılabilmek için; Slnav Komisyonu üyeleri teüafündan l00
taİr puan üzçlinden verilen notların oItalamasının en az 70 olması gerekil
(3) Yazılı sınavda başart]ı olan Müfettiş Yardlmcılaıı sözlü sünava tabi tutuluılar. Sözlü sınavda
başanlı sayılabilmek için; Sınav Komisyonu üyeleri tarafından l00 tam puan üzerinden verilen
nodann oİlalamaslnın en az 70 olmasl gerekir.
(4) Müfettiş Yaıdımcılarından yazılü ve sözlü yete.lik sınavında başan gösteİerek "Yeterlik
Notu"; en az 70 puan Ve üzeri olanlar Müt'ettişliğe tayin edilirler. Bunlann, boş olan müfettiŞ
kadrolaIüna atarrmalalı; yeterlilik notu başaıı §ırasına göre yapılır,
(5) YeterJik sınavında başarı gösteremeyen]er ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler veya
asgari yeterlilik notunu alamamış olanlaı için, sınav sonuçlarınln açıklanmaslnı takip eden 3
ı) lıl.^ süIe içinde aynı şartlarla yeniden sınav düzenlenir. Bu sınavda da başarı gösteremeyenler
\u da mazeretsiz olarak slnava girmeyenler veya asgari yeterlik notunu almarnış olanlar;
Miilaııişliğe alanamayacakları gibi, Müfettiş Yardlmcılığl ve Teffiş Kurulu ile de ilişkileıi
kesileıek. Başkanın onayı ile Teliiş Kurulu dışrnda durumlanna uygun başka biı memuiyete
atanarak nakledilirler,



Yük§elme
MADDE 37- (l) Müfettişliğe tayin edilenleİin maaş dereceleri itibariyle müteakip tefileri;
gencl hükümlcre göre yapılı._

Bıtşmüfettişliğe yük§elmc
MADDE 38- (l) Başmüfeftişliğe yiikselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başan
ile Kuİul Müdüİlüğü nezdinde bırakılacak genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdr.
(2 ) Başmüfeftişliğe aday oiabilmek için Müfettişin; J.inci derece kadroya tayin edilebiiecek
şaıtlara sahip olnrası gerekiı,

Müf€ttişlerin krdemi
MADDE 39- (l) Mülittişlik kıdeminc esas sürej müf'cttiş yaldlmclllğlnda, müfettişlikte,
mül'ettiŞlik sıfat ve kadİosu muhal'aza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli tiim kanuni
izinlerde gcçi len süredir. Müfettişlik kldemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sııası;
atama sırasüdır.
(2) Başmüfettişlerin kldem süIasl; her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki
kıdeın sırasının tespitinde; Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlal için; atama
slrısldır.

Tclliş kurulundan nakil veya i§tifa §uİetiyle ayrılan müfettiş|erin tekrar kabulleri
MADDIi {0- (1) Teiiiş Kuıulıından istifa suietiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş
Kuruluna tekrar kabulleri; Başkanın iznine bağlıdır.
(2) Kurul Müdüılüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenlel; dönemlerinin en kıdemlisi
sayılırlar, Ayııı dönemde bu duıumda birdcn fazla Müfettiş valsa, bunların kıdem sırasının
tcspitinde; nıüIellişIik kıdemleri esas a]ınır.
(3) Müfeltişlik süfatın] kazandıktaı sonra bu görevden aynlanlardan Müfettişliğe tekraI
döncnlerin kıdem sırasıj bu yönetmeliğin 39'uncu madde hükümleIine, yani ilk atamaya göre,
tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükselme, Kldcm, Yetiştirilme ve Müfcttişlik Cüvcncesi

Yetiştirilme ve yurt dlşına gönderilme
MADDE,ıl- (l) MülettişJer mesleki bilgi ve yeteneklerinin artınlmasl aınaclyla; }uIt içinde
veya yun dışında hizmet içi eğitime tabi tutulurlar,
(2) Müfettişler görev alanlarıyla ilgili konulaıda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki
bilgilerini artırmak üzcre belirli bir süre için Kurul Müdüriiniin önerisi ve Başkanın onayı ile
yurt dışıııa gönderi]cbilir.

Müfettişlik güvence§i
MADDE 42- (l) Müleltişler istemleri dışında müfettişlik kariyeıi ile bağdaşmayan başka bir
göıeve atanamaz lar.



(2 ) Müfe«işljk meslegjnin gerekIerjvle bağdaşmayan sağlıksal, ahlaki ve mesleki yetersiz]ikleribel iılenmedikçe göre\ den alınarnazjar
(]lS"aeJıkıal 

ı etersizli,k. bc] irlenmcsi için sağlık kıırulu raporu şanıır.{4} Me§lcki 5eıersizlik halinin ve\a meslek etiğine- ve iavranış kurallarına uymamadrıruıırlarının inceleme ve soruşturma sonucunda verĞcek kara.ll"İ"lİ.l"'İJİİ-"1.oo şunu..

DÖRDÜNCÜ KISIM
BiRiNcİ BöLüM

Müfettişlerin Çahşma E§aslarl

Müfcttişlcrin çalışma anlayışl ve amacı
MADDE ,l3- ( l) Teft\te esas amaç; denetlenen birimin gelecekte düa mükemmei sonuçlar
e]dc etmcsine, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indİrilmesine yOnelik foztm tinerileri
getirmektedir.
(2) Müfcttişler bu esastan haleketle; BeIediye ve birimlerinde bağlı kuruluşlarında teftişin ctkinbir şckilde yürütülmesini engelleyen hususlan tespit etmek, yipılan işlem ve çalışmalar ile
an]aca .yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu denetlemek, mevzuattan ve
staııdartlardan sapmalar varsa, bunlan belirtmel ıc ekonomik, sosyal, idari, hukııki nedenleri
tahljl ederek. sapmaların düzeltilmesi ve iş ve hirınet verimi ile hizmet kaliiesinin optimal ve
rası,oneJ bir düzeye çıkartılması için öneriler geliştirmek amacınl göz önünde tutallar.
(3) Mül'ettişlerin çalışma anlayışı; etkin, verimli. iktisadi ve cay:dırıcı bir denetim sistemini
iingörür, hata arayan ve sadece tenlit eden statik teliiŞ sistemini İeddeder.

Tcftiş dcfteri ve teftiş dosyası
MADDE 4,1- (l) Belediyenin teftişe labi her daire ve biriminde bir teftiş delleri ve dosyaları
bulundurması gerekmektedir. Bu defterin heı sayfası numaralı ve mühürüü oüarak son
sayl'asında yaprak adedi beliıterek Kurul Müdürlüğünce onaylanır ve ilgilileiine tesiim edilir.'|'efiiş dcfterinin ve dosyalarının tutulmasından, müal'azasından ve deviıeslim işlemlerinden
ve ayrıca layiha veya teftiş rapor]arının saklanmasından ilgili birim amirleri sorumludur,
(2) Teliiş defteri; sadece mülittişler ve diğer denetim elamanları tarafından kullanılır.
\liil'ettişler: teliişin başlangıç ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleıi
laıiha veya raporun tarih ve saylst , telliş cdilen memulun ad ve soyadlnı deftere yazar ve
inızalar.

Tel'1iş sonuçları
MADDE 45 - (l) Müfettişle.in teftişlcri sonucunda aşağıdaki işlemler yapılır;



a) Müfetliş yaptığı tetiiş sonucunda belirlediği hususları dört nüsha halinde teliiş
tcnkidi olarak hazırlaı. Bunlaldan bir ömeğini birim amirliğine, iki ömeğini Kurul
Müdürlüğüne intikal ettirir. Biİ ömekte müfettişte kalır,

b) Ttftiş sonuçlarının takip edilmesinden ve yerine getirilmesinden tetiiş edilcn ilgili
birim anıirleri sorumludur.

iKi\(]i ı]a)l,[':Nı

Raporlar
Rapor ÇcŞitleri

MADDE 46_ (l)vüfettişler çahşmalannın neticelerini işin özelliğine göre;
a) Teftiş Raporu,
b) lnceleme veya Araştırma Raporu.
c') On lnceleme Raporu
ç) Disiplin soruşturması Raporu,
d) Tevdi Raporu,
e) 'l'azmin Raporu,
0 Personel Değerlendirme Rapoıu,
g) Genel Durum Raporu,
Düzefiieyerek tespit ederler.

l'eftiş raporu

illjjiİ.,]:_1.1l,fl,ı raporları:,yapılan teftişin sonucunda noksan ve hataIı bulunaIak ilgiliolrımlerce 0uzellllmesl gereken işlemleri belirleyen ve teftiş neticesinde birimin genelduruiıuhıkkınta mül'ettşin görüşünü de içeren rapoİlardır, r"lllş *po,1u.,; 
"İ.'ul,nan 

konrlu.,nnltcl|]glne göre cevaplı rapor veya cevapstz rapor olamk atızenıenırıer. H", ttı.ıtı .tıf.ttişıncclcmeIcri ve raporları ayrınıılı. gerekçeli ve dayanaklı "l.J;;;;;;,,,"-'lA, ( e\ap gerekllrmeyen hususlarda,diizenlenen tetiiş nporlan; Başkarun ona;ından somagtreği }apılmak vc saklanmak üzere ilgili birime gönd.;İ;;;;;;İ;;;.' "
(B) Cevaplı Teliiş Raporlannda; -
Jşlemleri lelliş edilen memurların adları, soyad|arl. memuriyet unvanları, servislere hangitJrihten hangi ıarihe kadar bakıldıüı_
-Llutalı ve noksan görülen husislarln hangi kanun. tiizük, yönehelik ve tebliğlerin hangimadde ile ilgili olduğu.
_Raporun ilgili lerce cevaplandırma süreleri.
-Mcr,ıuaıa göre 1apılması gereken işlemler.
Bclirtilir

{:) ccr,apll Teftiş Raporlafı| müfeniş taİafından belirtilen süreler içerisinde, teliiş edilenpğrson(l ıaıatindan ccvaplandı n ldıkıan sonıa mtlfettişe iade edilir. İlgiİİl"."" J".il"n ."rupl*;mül'ettişlikçe son mülalaası da eklenerek rr-l ı.aiau.tın" sur,riri. 
'«r.,ı 'üuauo 

.up".Başkanın ona5ına sıınar, Onallanan raporun bir nüshas| 
"n 

krsa 
^mundu 

g;,"Ai yapı|mak vesJklaı)mak ü7ere ilgili hirime gönderileİek sonrçlar, yrr.,;;;;;İİ; *''.



Ön incelemc raporu
MADDE,l9- (l) Ön İnceleme Raporu; 4483 Sayth Memurlar ve Diğer Kaınu Görevlilerinin
Yargrlanması Hakiında Kanun kapsamına giren, kamu görevlileıinin görevle.i nedeniyle
işle,dikleri suçlarla ilgili olarak yetkili merci taıafindan şoruşturma iİni verilmesi yada
verilmemesi karanna csas olmak üzere düzenlenen raporlaıdu.

Di§iplin soruşturmasl raporu
MADDE 50- ( l ) DisipIin Soruşturması Raporlan; disiplin suçu niteliğindeki tutum, davranış
vc eylemlere ilişkin olarak düzenlcnir.

Tcvdi raporu
MADDf, 5l- (l) Tevdi raporu: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na veya ceza hükmü taştyan
tizcl kanunl.ıra göre suç sayılan ve 4483 sayllı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanıraı Haklında Kanun kapsamında soruşturulmayan eylemler ile 3628 sayılı Mal
l]ildiriminde llulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında işlem
gerektiren eylemlerle ilgili olarak. aynca genel hükümlçre gö.e kovuşturma yapılmasü gereİ(tiği
tlnlaşılan suçlara ilişkin olarak düzenlenen raporlardtr.

'ftızn!in rıpoİıl
MADDE 52- (1) l'azmin Raporu; Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri
taraf'ından verilen zararlarla. Borçlar kanunu hükümlerine göre oluşan za.urlaaın belirlerımesi
halinde: zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin aynntılanyla görüş ve kanaatin yetkili
ılrc.cie inlikali amacıyla hiızırlanır. Tazmin Raporlarında; tazmine neden olan fiil ve faillerinin

(3) Cevaplı Tefliş Raporlarına ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi
halindc; son mütalaanın açlk ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir,
(4) Haklı sebeplere dayanamadan siire§inde cevaplandınlmayan raporlal hakkında gereği
yapllmak üzere, müfettiş]erce Kurul Müdürlüğiine bilgi verilir.
(5) RaPortanzimine ltizum görülmeyen hallerde; durum bu hususu yeterince aydlrılatan bir yazı
ile tef,iş edilen birim ve kuruluşa bildirilir ve bu yazmın bir nüshası Kuul Müdürlüğline tevdi
edilir.

inceleme veyı araşnrmı raporu
MADDE 48- (l) lnceleme veya Ajaştlrma Raporu:

a) Yürürliüteki kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin uygulamalaİında görülen

lo](:anl,klaı ve bunlarıı diizeltilmesi yolları ile bunlann d*iştirilmesi gereken hüii,imIeıi
hakkındaki görüş ve tek]iflerin.

b) 'I'eftişlerde cevaplı raporlaıa bağlaıması gerekli görülmeyen hususlaın,
c) Başkanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konulaı hakkındaki düştincelerin
ç) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştlİTnalar sonuçunda cezai

takibatı gerektirir hal 8örülüp görülmediği hakklndaki görüşlerin ve yapılaçak işlemle.in,
. d) Mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin sonuçların, Bildirilmesi amacıyla
düzcnlenir
(2) Mülittişler; bu raporlan, verilen görev gereği dızenler.



yanl sua, tazmine esas olan tutann da hukuksal dayanaklarıyla ve aynntılı bir şekilde oıtaya
konırlması gerekmektedir.

|'ersonel değerlendirme raporu
MADDE 53- (l) Personel Değerlendirme Raporu; değerlendirilen birimlerin amir ve
menıurları hakkında mül'ettişlerin görüş ve kanaatini belirtir.

G€n€l durum raporu
MADDE 5,1- (l) Genel Durum Raporu; yılhk teftiş programlarının sonunda, pıogran sıraslnda
il'ade edilen leliiş, inceleme ve soruştuİma göIevleriyle ilgili olarak Kurul MüdiıIlüğüne özet
bilgi vermek amacıyla düzenlenir. Bu raporlarda; teffiş yelleri, teftişi yapılan seNislel ve
yazt]an raporlar, ihbar ve şikayeı konuları ve bunlar üzerine yapllan tetkik ve tahkiklerin
neticeleIi. programla beraber veya sonradan göndelilen tetkik konuları ve yapılan incelemelerin
neliceleİi, mevzuatın uygulanmasında göİülen genel hata ve noksanlıklar. iş yerleri veya
biriınlerin fiziki duıum ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar, teftiş olunan yerin verimlilik ve
hizmet kalitesi vaziyeti, teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait progıamlaıın teftiş
yerine ait kısımlarının geçmiş yıllara ilişkin tespit edilen hususlara ait eksikliklerin
gerçekleştirilme sa{halarü hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zoIun]u gödlen
diğer hususla yeı alır.

Raporlar üzerine yaprlacak Işlemler
M,lDDE 55- (1) Bu Yönctmelik hükümleri çerçevesinde yapılaİü görevlendirmeler sonucunda
düzenlenen raporlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde işlemler tesis edi]ir:
a1 Raporlar ı,:tiiş lurulunca usul re csas bakımından incelenir. inceleme sonucuna göre. esasl

etkilenıeyecek nitelikteki hata ve eksikliklerin tespiti halinde müfettişin yazıll olarak uyartlması
yoluna gidilebiliı. Ancak esası etkileyecek derecede açık hata ve eksikliklerin tespiti halinde
nriifettişin yiuülı olank uyarılması yoluna gidilebiliı. Ancak esası etkileyecck derecede açık
haıa ve eksiklik görülmesi durumunda, tamamlanmasl ve düzeltilmesi için rapor^ yaz1 ile
nıül'eııişe iadc edilir. Müfenişin görüşünde lsrar etmesi durumunda, rapoı konusu iş ktrıul
nıiidülüğünce yeniden diğeı bir müt'ettişe verilebilir.
b) Raporun birden l'azla müfettiş tıuafından düzenlenmesi ve müf'ettişler arasmda raponrn

soıruç]arı ile ilgili görüş farkhlıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir.
Rapor teftiş kurulu taraindan incelenir. Raporda mevçut farklt görüşlerden değiştirilmesi
istenen husus ilgili müt'ettişten yazıIı olarak isteniL Müfettişin göİiınüşünde lsrar etmesi

ha]indc, müfettişleıin farklı göıüşleri ile birlikte kurul müdülüğünün göıüşünün de belirtildiği
oncy hazırlanarali başkana sunulur,
c) (a) ve (b) bentlerindcki işlemleri müteakiben başkan onayı ile birlikte rapor ve ekleri gereği

yerine getirilmek üzele teftiş kurıılunca ilgili belediye mercilere gönderilir ve sonuçları izlenir,

Raporlardan yapılacak işlemi bulunmadığı anlaşılanlar ile gönderilmesinde fayda

görülmcyciler saklıya çıkanlır ve bu durum mülittişe bildirilir.

ç) Bu tlir ıııporlardaki tenkit, düşünce ve tekliflere göre yapllmasü geıeken işlemler, ilgili
birimlerce siiratle sonuçlandırülür. Ancak, ilgili birimlerce raporlarda maddi hata va da mev7xata

açık aykıIılık gibi husus]artn tespit edi]mesi halinde rapor gelekçesi ile biılikte ıeftiş kıııuluna
intikal ettiriliİ. Konunun incelenmesini müteakiben küul müdürüniin görüşü doğrultusunda

iŞ]eırı yapılır. ancak ihtilalin müfettiş ile kurul müdürü arasında olması halinde (a), (b) ve (c)

lıentlcrindeki usule göre işlem yapılıı.



(]) ilgili birimIer. bu maddede belinilen usuIle kendilerine gönderilen rapo.1aİ tizerinde yapılan
işIemler ve vaısa yapılan işlemlerle ilgili bilgileri, teftiş kuruluna yazılı olarak gönderiıler,
Kurul müdürlüğünde, ilgili birimlcrden gönderilen yazıIann birer ömeği raporu yazan
nlül'eltişe. rapor birden fazla müfettişe ait ise her biİ müfettişe göndeıilir. Müfettişler raporlarl
iizcrine yapllan işlemleri ve verilen talimaılan u}8un ve yeıcrli bulmadıklan Ektirde konu ile
ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte otuz gün içinde kurul müdürlüğüne bildirirler. Kuıul
İıüdürlüğünce müfetdş gö.üşü, ilgili birimlere gönderilir, İlgili birim ile mül'ettiş arasmdaki
8örüş aynlığ| giderilmemiş ise, konu kurul müdilrü ve birimin görüşü alınarak başkan
ııratindan siınuca bağlanır

BEŞiNcl KISIM
BıRiNci BöLüM

Çeşitli ve Son Hükümler

N'lüfettişlik mühüİ ve kimlik beıge§i
NIADDE 56_ ( I) Müfettişlere: birer adeı resmi mühür ve mühü berall ile Başkan taIafından
iırzalıınmlş kiınlik belgesi verilir. Bu kimlik belgesinde müfettişlerin unvanlan yer alıİ. Aynca
N4ül'eltiş Yardlmcılarına da Ba§kan taIal'ından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

Yayınlar
MADDf, 57- Müfettişlere; yüksek mahkemelerin siıreli yayıİ an ve gerekli görülen diğer
1ayınlar ile intemet onamında sunulan bilgi hizmetlerinden, hukuk programlanndan
}ararlanmaları müdürlükçe sağlanır, Ayrıca, Müfettişlere| Başkanltğün tüm yayınları veriliı.

Yönergeler düzeolenmesi
MADDE 58" (ı) Bu Yönetmeliğin uygulanmasl ile ilgili diğer hususlar için; Kurul
Müdüİlüğü'nün hazıIlayaoağı, Başkanın onaylayacağı yönergelel çlkanlır.

Yİzlşma yöntemi ve habefleşDe
MADDE 59-
( l) Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazlşma

1apabilirler. Ancak. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yundışı teşkilatlan ile bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla olan yazışmalarınl, kurul müdürlüğü aracıyla yerine getirirler.
(2) l]irlikte görevlendimlelerde. yazışma ve haberleşmeler kıdemli mületıiş tarallndan yerine
gclirirler.
(3) Müfenişlçr. yazışmaliınnm mümkün olduğu kadar açtk ve resmi ifade tarzına uygun
olmasına dikkat cderler.
(4) Müfettişlcr görcvleri ile ilgili konulardaki tüm yazışmalarını Belediyece kullanllan sistem
üz-crinden yaparlar.

Rapor vc yazlların numarahıdlrılması
MADDE 60- ( ı) Müfettişler düzenledikleri raporlara her takvim yılı itibariyle birden başlayan
ve sıra ıalcip eden genel bir numara verirler. Birdeı fazla müfettiş tarafindaJı diizenlenen
nporlafa. müfcllişlerin rapor sayısını içeren bir numara verilir,



(2) Müfcttişlel yazılarına bh "Cenel" ve iki "Özel" numara verirler. Bu numaralar takvim yılı
itibarıyla sıra lakip edip "Genel" numara yazılan yazıların tarnamrnm adedini, .'Özel'. numaralar
bu yazıl ırda kurul müdürlüğü ile diğer yellere gönderilenlerin ayrl ayrı miktallarını belli eder.
(3) Numara vermede, önce müfettişlik mühıü numarasü yazılıp (.) konulur, sonra genel numara
yazılıp (/) işareti konularak. yazının gittiği yere göre numara yazıllr,

cörcvden ayrllma halinde iade edilecek demirbaşlar, diğer eşya ve belgeler
MADDE 6l- (l) Müfettişler, herhangi bir sebeple göıevlerinden ayrılmaları halinde,
kendilcıinc verilmiş olan kimlik bclgesi. resmi mühür ile beratını, bilgisayar ve kullanma
müddcti gcçıncyeı demirbaş ve taşınabilir eşyalart ve belgeleri bir dizi pusulasl ile teftiş kurulu
mtıdüİlüğüle iade edçr.

İzin kullanılması ve g6rev yerinden ayrılmı
NIADDE 62- (l) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, kullanacaklan izinleri, bu izinlere hangi
gün başlayacaklarını ve göreve dönüŞ tarihlerini teftiş kurulu müdürlüğüne yazllı olaıak
bildirirler.

Yürüİlük
MADDE 63- (1) Çevre, Şehiİcilik ve İklim Değişikliği Bakanhğı göüşü allnan bu Yönetınelik,
yaylmı ta hinde yürü.lüğe girer.

Yürütme
\,l,\t)l)E 61 (l) Bu Yiinetmelik hükümlerini Başkdn yürütür.
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MECLiS KARARİ

Kon§ondın Gclea Rıporlrr-lOi

0l .07.2022 taıihİi Meçli§ Topl8ntısıDda Hukuk Koınisyoounı bavalc cdilaı;

Çcvre Şehircilik vc İİlim Dcğşitliği Ba!,Dhğ Ycrcf YöD,titrılğ Modürlüğlınlıı

23.o6.2i2i tarıh vc 3966a39 sayüı yazıs]'ib 6ııımıu mutaıaa edilen Teft§ Kııİulü Yöı€tnclik

L,ırğr;n oygu.rıoğona daiı Hukuk, koıııisyoıuoım oy birliğ ilc kabullıııe ilişLin raporunun

görüşOlmesi, denilmckle;

Meclisimizce yapılan görü§meler neticcşinde; yukanda memi yaalı glındem maddesinin,

Hukuk Komisyonundarı gİlaigilcrlİylc l€buIüne oy çokluğu ile kaıar verildi,
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