
          
 
 
 
 

MALİYE VE TEFTİŞ İNCELEME KURULU 
MALİYE KIDEMLİ MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Maliye Kıdemli Müfettişi 
Hizmet Sınıfı  : Mali Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 6 
Maaş : Barem 15-16 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Amirlerinin direktifleri doğrultusunda hazırlanacak program 

çerçevesinde ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak görev sahasına 
giren araştırma, inceleme ve teftiş görevlerini, yurt içinde ve yurt 
dışında yerine getirir ve çalışmalarının sonuçlarını içeren gerekli 
rapor hazırlar; 

(2) Düzenlenecek eğitim programlarına uygun olarak Maliye 
Müfettişlerini hem teorik hem de pratik olarak eğitir; 

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirir ; ve 

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER; 
(1) Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret 

konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak 
veya Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımış olmak; 

(2) Maliye Müfettişliğinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
 Ancak , üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte 
kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma 
koşulu aranır. 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda  başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MALİYE  TEFTİŞ  VE İNCELEME KURULU 
MALİYE MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Maliye Müfettişi 
Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 12 
Maaş : Barem 12-13-14 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Uygulanacak eğitim programlarına katılır ve kendini yetiştirir; 
(2) Amirlerinin direktifleri doğrultusunda araştırma, inceleme ve teftiş 

görevlerini yerine getirir ve çalışmalarının sonuçlarını içeren raporu 
hazırlar; 

(3) Görevlerin yerine getirilmesinde amirlerine yardımcı olur; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirir ; ve 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret 

konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak veya 
Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımış olmak; 

(2) Maliye  Müfettiş Yardımcılığı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak; 
 Ancak , üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte 
kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma 
koşulu aranır. 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda  başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU 
MALİYE BAŞ MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 

  
Kadro Adı : Maliye Baş Müfettişi 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

  (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş : 17B 
  
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Başkan ve Başkan Yardımcısının direktifleri doğrultusunda 

hazırlanacak program çerçevesinde ve yürürlükteki mevzuata uygun 
olarak görevlerini yurt içinde ve yurt dışında yerine getirerek gerekli 
raporları düzenler ve Bakanlığa iletilmek üzere Başkana sunar; 

(2) Maliye Müfettişlerinin koordineli bir şekilde çalışmalarını ve 
eğitilmelerini sağlar; 

(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilecek mevkiine uygun 
diğer görevleri yerine getirir; ve 

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden Başkan ve Başkan Yardımcısına 
karşı sorumludur. 

  
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret 

konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak 
veya Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımış olmak; 

(2) Maliye Kıdemli Müfettişliğinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
 Ancak , üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte 
kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma 
koşulu aranır. 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda  başarılı olmak. 
 


