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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA 
KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER 

 
1- KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER  
 
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için:  
 
A) Türk vatandaşı olmak,  
 
B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
 
C) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır 
hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,  
 
D) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara 
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş 
olmak,  
 
E) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) "KPSSP61" 
puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,  
 
F) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,  
 
G) Sözlü sınavdan önce yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş 
Yardımcılığına atanmasına engel bir hali bulunmamak.  
 
H) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,  
 
I) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.  
 
J) 01/01/2010 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak (02/01/1980 ve daha sonrası doğumlular)  
gerekir.  
 
KPSS sınavında “KPSSP61” puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış adaylar arasından açıktan 
atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday (160 kişi) söz konusu puan türündeki başarı 
sıralaması dikkate alınarak Bakanlıkça “Giriş Sınavına” çağrılır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak 
son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılır.  
 
2. BAŞVURU ŞEKLİ  
 
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler aday formu doldurarak iki fotoğraf ve Kamu 
Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneğiyle birlikte 26 Nisan 
– 14 Mayıs 2010 tarihleri arasında günü mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı’na şahsen 
veya postayla başvururlar. Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate 
alınmaz.  
 
Aday formunda ad ve soyad, T.C. Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek 
öğretim kurumu, özgeçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.  
 
Aday formları Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ve Bakanlığımızın (www.kulturturizm.gov.tr) 
internet adresinden temin edilebilir.  
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Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde, aday 
kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.  
 
3- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  
 
Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını 
kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.  
 
4- SINAV GİRİŞ BELGESİ  
 
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” 
verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların “Aday Formunda” belirttikleri sınav yazışma adreslerine Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca postayla gönderilecektir. Sınava katılma şartlarını taşımayanlara “Sınav Giriş 
Belgesi” verilmez ve gönderilmez. Sınava katılabilmek için bu belgenin ve kimliği belirtir (nüfus 
cüzdanı, sürücü ehliyeti, evlilik cüzdanı veya pasaport) bir belgenin aslının ibrazı şarttır.  
 
5- YAZILI SINAVIN YAPILACAĞI YER  
 
Giriş sınavının yazılı kısmı 08 ve 09 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav yer ve 
saatleri, başvurudan sonra, yukarıda belirtilen tarihler arasında adaylara verilecek yahut gönderilecek 
olan “Sınav Giriş Belgesi” ekinde bildirilecek ve ayrıca Bakanlığımızın (www.kulturturizm.gov.tr) 
internet adresinde ilan olunacaktır.  
 
6- YAZILI SINAV KONULARI  
 
A) Ekonomi  
a- Mikro ekonomi  
b- Makro ekonomi  
c- İktisat Teorisi  
d- Uluslararası Ekonomi  
e- Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi  
 
B) Hukuk  
a- Anayasa hukuku genel esaslar  
b- İdare hukuku genel esaslar ve idari yargı  
c- Medeni hukuk genel esaslar ve ayni haklar  
d- Ceza hukuku genel esaslar  
e- Ticaret hukuku genel esaslar ve kıymetli evrak  
f- Borçlar hukuku genel esaslar  
 
C) Maliye  
a- Genel maliye teorisi  
b- Maliye politikası  
c- Kamu gelir ve giderleri  
d- Bütçe  
e- Kamu borçları  
 
D) Muhasebe (Genel Muhasebe)  
 
E) Kompozisyon (Kültür ve turizm konularına dair)  
 
F) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi)  
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7- YAZILI SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden en az 50 olmak üzere 
ortalama 70 puan almak gerekir.  
 
8- SÖZLÜ SINAV  
 
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. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri 
tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını 
teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 70 olması şarttır.  
 
9- GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI  
 
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 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 (KPSS) puanı esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların 
başarı sırasına göre listesi hazırlanarak Başkanlık tarafından ilan edilir ve kazanan adaylara yazılı 
olarak bildirilir.  
 
10- ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER  
 
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan, atamaları yapılmadan önce aşağıdaki belgeler 
istenir.  
 
A) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı.  
B) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.  
C) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı 
beyanı.  
D) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.  
E) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.  
 
11- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA VE KIDEM  
 
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. Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş 
yardımcıları arasında giriş sınavındaki, dönemleri farklı müfettiş yardımcılarında ise dönemleri 
arasındaki sıraya göre belirlenir.  
 
12- MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI 
 
Dokuzuncu derecenin birinci kademesinde (9/1) görev yapan Müfettiş Yardımcısının maaşı 1.710,00 
(Binyediyüzon) TL olup, prim ve mesai ücreti yoktur. Yurt içi geçici görev yolluğu verilmektedir. 
 
13- AYRINTILI BİLGİ ALINABİLECEK YERLER  
 
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmakta olup adaylar, gerek 
müfettiş yardımcılığı giriş sınavına ilişkin ve gerekse müfettişlerin görev, yetki, sorumluluk ve 
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çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar hakkında söz konusu mevzuat hükümlerinden bilgi edinebilir. 
Bahis konusu Tüzük ve Yönetmeliğe Bakanlığımız web sitesindeki Teftiş Kurulu Başkanlığı 
sayfalarından (www.kulturturizm.gov.tr/teftis) ulaşılabilir. Ayrıca Ankara'da Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'ndan (Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok 06100 Ulus/ANKARA) bilgi ve 
aday formu alınabilir. 
 
 
 


