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5. Sunulan Hizmetler

Ana Hizmet Birimlerinin Görevleri 

ABİDE VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetiminde bulunan eski eser yapıların, yapıldığı 

devrin özelliklerine zarar vermeden, onarımı (restorasyon) ile akar ve hayrat 

vakıf binaların onarımı ve yeni yapıların yapılmasını sağlamak, vakıf eski e s e r l e r i n  

tespiti, tescil ve değerlendirilmesini yapmak, arşivlemek, rölöve, restorasyon ve 

restitüsyon projelerini hazırlayıp onaylamak, yıllık ve beş yıllık eski eser onarım 

programlarını hazırlatmak.
b) Eski eser birim fiyat analizlerinin hazırlanmasını ve yayımlanmasını temin etmek, bu 

eserlerin proje ve dosyalarının, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulunca 

onaylanması için gerekli işlemleri yapmak ve hali hazır durumlarını rölöve ve 

fotoğraflarla tespit etmek, gerektiğinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
c) Keşif ve Rapor dosyalarını hazırlatıp ihale işlemlerini yürütmek, onarımları için 

gerekli malzemelerin satın alınmasını sağlamak ve gerekli görülen yerlerde şantiye 

kurmak ve şantiyelerini kontrol etmek.
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

a) Elde tutulmasında fayda görülmeyen vakıf taşınmaz malların satışı, gerekli 

görülecek taşınmaz malların satın alınması veya değiştirilmesi işlemlerini 

yürütmek.
b) Vakıf taşınmaz malların değerlendirilmesi konusunda esasları ve prensipleri tayin ve 

tespit etmek ve yatırım programlarını yapmak.
c) Tasfiye Kanunları ile 10/9/1957 gün ve 7044 sayılı Kanun uyarınca vakfına veya 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikali gereken mahlül ve metruk taşınmaz malların 

tespit ve tescil işlemlerini, eski eserlerin mülkiyet ve tasarruf konularını yürütmek ve 

bunların tapuya tescilini sağlamak.
d) Mazbut vakıflar ile emaneten ve niyabeten yönetilen vakıflara ait taşınmaz malların, 

her türlü tecavüzden korunmaları ile ilgili tedbirleri almak, kamulaştırma işlemlerini 

yürütmek, 13/7/1967 gün ve 903 sayılı Kanunla kurulan vakıflar hariç bütün vakıf 

taşınmaz malların kütüklerini muhafaza etmek.
e) Yurt dışı vakıf emlak konuları ile ilgili işlemleri yürütmek.
f) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.







Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki 
görevleri yapar:

a) Genel Müdürlüğün merkez kuruluşları ile taşra kuruluşlarının her türlü 
işlemleriyle ilgili olarak teftiş inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Genel Müdürlüğün görevleri daha iyi gerçekleştirmek mevzuata ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre 
sunmak.

c) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek. Teftiş Kurulunun kuruluş esasları 
ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, 
mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına 
yardımcı olmak.

c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarla gerekli bilgileri hazırlama ve 
idareyi ilgilendiren davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek.

d) Genel Müdürlüğün gayelerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa 
uygun çalışmasını temin etmek amacı ile gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve 
Genel Müdüre sunmak.

e) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukuki açıdan 
incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek.

f) Başbakanlıktan veya diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Genel Müdürlük görüşlerini belirlemek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri 
ile yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kurulmuş 
olup, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5. 
maddesi ile görev tanımları yapılmıştır. Buna göre Strateji Geliştirme Dairesi'nin 
görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve 
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Danışma ve Denetim Birimlerinin Görevleri 

TEFTİŞ KURULU
 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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