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 Bakanlığımız ve bağlı birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları 4848 Sayılı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile tanımlanmış olup, bu kapsamda 
çalışmalar yürütülmektedir. İşleyiş esnasında ortaya çıkan birtakım sorunlarla ilgili olarak ise 
düzenleyici tedbirler belirlenip uygulayıcı birimlere iletilerek işleyiş düzeni sağlanmaktadır. 
 
 Bakanlığımızın ülkemiz genelinde yürüttüğü önemli faaliyetlerden birini kültür 
merkezlerinin yapımı ile sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayacak şekilde işletilmesi 
oluşturmaktadır. Bahse konu kültür merkezlerinin Bakanlığımız taşra teşkilatı niteliğindeki   
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri aracılığıyla ihtiyaçların karşılanması ve düzenli bir şekilde 
işletilmesi işlemlerinin kamu yararı ilkesi çerçevesinde yürütülmesi esas olmakla birlikte, son 
dönemlerde bu amaca aykırı düzenlemelerin ortaya çıktığı  bilgileri Bakanlığımıza 
ulaşmaktadır. 
 
 Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 
Bakanlığımıza bağlı bir kültür merkezinde mekânların mesai saatleri dışında tahsisi 
işlemlerinin gerçekleştirildi ği; bu tahsis işlemi karşılığı olarak kişi, kurum ve kuruluşlardan 
ücret veya bağış adı altında bedel alındığı ve bu bedelin fazla mesai ücreti adı altında 
personele dağıtıldığı hususları tespit edilmiştir. İl müdürlüğü ihtiyacı olduğu belirtilen ve 
genel bütçe imkânları çerçevesinde karşılanma imkânı bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu 
bedelin il müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılama amaçlı kullanıldığı tespitler arasında yer 
almaktadır. 
 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız ve bağlı birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması tesislerin 
yapım, bakım, onarım ve işletilmesiyle ilgili genel esaslar belirlenmiş olup, bu esaslara 
uymak bir keyfiyet değil zorunluluktur.  

 
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından yürütülecek olan faaliyet, etkinlik ve 

düzenlemelerle ilgili olarak; 
 
1. Mevzuat ile belirlenen düzenlemelere mutlak suretle uyulması, 
2. Bakanlığımıza bağlı tüm Kültür Merkezlerindeki mekânların mesai saatleri dışında 

tahsisi işlemleri sırasında, ilgili kişi ve kurumlardan ücret veya bağış adı altında para alınması 
ve alınan bu paraların fazla mesai ücreti adı altında personele dağıtılması ve/veya müdürlük 
ihtiyacı olduğu belirtilen ve genel bütçe içinde karşılanma imkânı olmayan giderler için 
harcanması şeklindeki uygulama yapılmaması, Kültür Merkezlerinin etkinlik amaçlı 
kullanımlarında mevzuat ile belirlenen hariç herhangi bir şekilde hizmet karşılığı bedel 
alınmaması, 
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3. Kültür merkezlerinin ihtiyaçlarının tespitinin yapılarak düzenli işleyişe engel teşkil 

etmeyecek ve hizmette kesintiye neden olmayacak şekilde gerekli tedbirlerin zamanında 
alınması ve uygulanması, 

4. Mevzuat ve Bakanlık içi düzenlemelerle oluşturulan işleyiş sistemine aykırı 
herhangi bir iş ve işlemin tesis edilmemesi,  

5. Aksi durumlarda ilgili personel hakkında 657 sayılı yasa kapsamında işlem 
yapılacağı hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 
 
 
 

 Özgür ÖZASLAN 
   Bakan a. 
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