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YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK 

TEMSİL, TÖREN, ÖDÜLLENDİRME, TANITIM VE PROTOKOL HİZMETLERİ 

GİDERLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

              Genel Hükümler 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinde yer 

alan ödenekten, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi ilçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesi gereğince Yatırım İzleme Koordinasyon 

Başkanlıklarınca temsil, tören, ödüllendirme, ilin tanıtımı ve protokol hizmetleri kapsamında 

yapılacak giderlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A ve 33 üncü maddelerine, 6360 sayılı Kanunun 

3 üncü maddesinin onuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; 

a) Bakan: İçişleri Bakanını,  

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

c) Başkanlık: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını, 

ç) Temsil Giderleri: Valilerin ve Kaymakamların temsil görevlerinin gereği olarak 

gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderleri, 

d) Tören Giderleri: Ulusal, resmi ve dini bayramlar, kurtuluş ve anma günleri, tarihi 

günler, temel atma ve açılış törenleri ile festival ve fuarlar kapsamında gerçekleştirilecek 

faaliyetlere ilişkin giderleri,  

e) Tanıtım Giderleri: İl ve ilçelerin ekonomik, sosyal, tarihi, kültürel ve turistik  

potansiyelinin değerlendirilmesi kapsamında ulusal ve uluslararası seviyede tanıtılması ile 

ilgili her türlü basın, yayın,
 
ziyaret, toplantı, sempozyum, panel, konferans, sergi, fuar ve 

benzeri faaliyetlere ilişkin giderleri,  

f) Ödüllendirme Giderleri: İl ve ilçelerde ekonomi, kültür, bilim, teknoloji, spor, 

sanat ve eğitim alanlarında ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapanların 

teşvik ve ödüllendirilmesine yönelik giderler ile il ve ilçelerde eğitim ve öğretim seviyesinin 

yükseltilmesinin teşviki amacıyla temsil makamının gereği olarak yapılan giderleri, 

g) Protokol Hizmetleri: Devlet protokolünde yer alanların il ve ilçelere yapacakları 

ziyaretler ile merkezi idare ve diğer illerde protokole dahil kişilerin il ve ilçelerde 

yapacakları çalışmalar sebebiyle konaklama dâhil yapılan giderleri, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Temsil, Tören, Ödüllendirme ve Protokol Hizmetleri  

 

Temsil giderleri 

MADDE 4 - (1) Temsil giderleri; 

a) Yabancı temsilciler ile yerli ve yabancı misafirlerin geleneklere ve davet protokolü 

gereklerine göre misafir edilmesine ilişkin giderleri,  

b) Tören ve kutlamalar için satın alınacak çiçek bedelleri,  

c) Temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetleri, kongre, konferans ve seminer gibi 

toplantılara ilişkin karşılama ve ağırlamaya ilişkin giderleri,  

ç)  Cenaze, taziye ve benzeri mahalli örf ve âdetin gerektirdiği faaliyetler ile diğer 

sosyal faaliyetlere iştirak edilmesine ilişkin giderleri,  

d) Yurtdışında gerçekleştirilen toplantılar ile sınır görüşmeleri kapsamında hediye 

gönderilmesi veya götürülmesine ilişkin giderleri, 

e) Temsil amaçlı olmak üzere, vali ve kaymakamın takdiri ile makul ölçüleri 

aşmayacak şekilde gerçek ve tüzel kişilere plaket ve ödül verilmesine ilişkin giderleri, 

f)  Ulusal ve uluslararası çapta kutlanılan önemli gün ve haftalarla ilgili giderleri, 

g) Valilik ve Kaymakamlık makamına gelen günlük ziyaretçilere yönelik ikramlara 

ilişkin giderleri, 

kapsar. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin dışında, valinin takdiri esas olmak 

üzere, devlet ve hükümeti temsilin gerektirdiği diğer hallerde yapılacak giderler bu kapsamda 

değerlendirilir.   

 

Tören giderleri 

MADDE 5 - (1) Tören giderleri; 

a) Ulusal ve resmi bayramlar,  

b) Dini bayramlar, 

c) Kurtuluş ve anma günleri, 

ç) Tarihi günler,  

d) Temel atma ve açılış programları, 

e)  Festival ve fuarlar, 

kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerdir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen törenlerin organizasyonu kapsamında 

yapılan afiş, pankart, kitap, dergi, broşür ve elektronik ürünler ile ikram ve ödüllendirmeler de 

tören giderleri kapsamında değerlendirilir. 

(3) Temel atma ve açılış programları kapsamında yapılacak giderlerin yatırımı 

gerçekleştirecek birimlerin bütçesinden karşılanması esastır. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan 

hallerde temsil ve protokol hizmetleri kapsamında yapılan giderler tören giderleri kapsamında 

değerlendirilebilir. 

 

Ödüllendirme giderleri 

MADDE 6 - (1) Ödüllendirme giderleri: 

a) İl ve ilçelerde ekonomik, sosyal, kültürel, sportif, eğitim ve sanat alanlarında 

başarılı çalışmaları tespit edilen veya bu konularda ulusal veya uluslararası alanlarda başarılı 

çalışmalarıyla ödüllendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişiler için toplantılar düzenlenmesi, 

bu kişilere şilt, plaket, hediye, ayni ve/veya nakdi ödül verilmesine ilişkin giderleri, 

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kişi ve kişiler için ağırlama, resepsiyon, yemekli 

toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin giderleri,  

kapsar. 
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Protokol giderleri 

MADDE 7 - (1) Protokol hizmetleri kapsamında: 

a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve devlet 

protokolünde yer alan diğer kişiler, 

b) Merkezi idare ve diğer illerde protokole dahil kişiler, 

c) Yabancı ülke temsilcileri ve/veya yabancı konuklar, 

ç) Eğitim, kültür, sanat, bilim, ekonomi, sanayi teknoloji, spor ve benzeri alanlarda 

temayüz etmiş kişiler, 

d)  İl ve ilçelerin tanıtımına, gelişmesine ve kalkınmasına katkısı olanlar ve olabileceği 

değerlendirilenler,  

e)  Basın yayın kuruluşları yönetici ve mensupları, 

f)  Bu fıkranın yukarıdaki bentlerinde sayılan kişilerin eşleri ve yakınları ile 

refakatindeki görevliler, 

için geleneklere ve protokol hizmetlerinin gereklerine göre yapılacak ağırlama, 

konaklama, transfer ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderler ile bunlar için 

verilecek ziyafet, resepsiyon, kokteyl, kumanya, hediye ve benzeri giderleri kapsar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tanıtım Giderleri 

 

Tanıtım giderleri 

MADDE 8 - (1) İl ve ilçelerin tanıtılmasına yönelik faaliyetler kapsamındaki giderler; 

a)  İl ve ilçelerin ulusal ve uluslararası seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, 

yayın, sergi, konferans ve benzeri etkinlikler ile kitap, broşür, radyo, televizyon, film, 

fotoğraf, araç ve malzemeler için yapılacak giderleri, 

b)  Tanıtım amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından davet edilen veya gönderilen kişi ve 

grupların ulaşım, iaşe ve konaklama giderleri, 

c)  İl veya ilçelere davet edilen yerli ve yabancı basın ve yayın kuruluşlarının yönetici 

ve mensuplarının ağırlama, konaklama ve gezi giderleri ile zaruri hallerde ulaşım giderleri,  

ç)  Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve 

ihraç ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak fuar, sergi ve 

benzeri organizasyonlara katılım giderleri, 

d)  İl ve ilçelerdeki yatırım imkânlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak 

toplantı, konferans, seminer, sergi, fuar ve benzeri organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, 

yayın, broşür gibi araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemlerle 

ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler. 

e)  Tanıtma amaçlı olmak üzere kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinliklere 

ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtıma yönelik reklam giderleri, 

f)  Tanıtma amaçlı olmak üzere yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili başka ekonomik 

kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk ve kira gibi giderleri, 

g)  Yurt dışında turizm ve ihracat imkânlarının artırılması amacıyla halkla ilişkiler ve 

pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan kuruluşlara, verecekleri hizmetler 

karşılığı yapılacak ödemeler ile bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri, 

ğ)  İl ve ilçelerin her alanda gelişmesi ve kalkınması ile ilgili konulara ilişkin araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri ile anket çalışması giderleri,  

h)  Kamu hizmetleri hakkında toplumun bilgilendirilmesi faaliyetlerine ilişkin 

giderleri, 

ı) Bu fıkranın yukarıdaki bentlerinde sayılanlar dışında kalan, valinin takdir edeceği 

diğer tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri,  

kapsar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Çeşitli hükümler 

MADDE 9 - (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında belirlenen temsil, tören, 

ödüllendirme, tanıtım ve protokol hizmetlerine ilişkin giderlerin konu, kapsam ve miktarı, 

organizasyonlara katılacak personel ile davet edileceklerin tayin ve tespiti Vali ve 

Kaymakamların takdirine tabidir. 

(2)  Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya Vali ve 

Kaymakamların katılması şartı aranmaz.  

(3)  Bu tören veya toplantılar Vali/Kaymakamın tensibi ile eşi veya Vali’nin vereceği 

yetki içerisinde vali yardımcıları tarafından da düzenlenebilir. 

(4) İl ve İlçelerde, önceden öngörülmesi mümkün olmayan, devletin itibarını ulusal ve 

uluslararası düzeyde olumsuz etkileyebilecek hususlar ile kamu hizmetlerinin sunumunu ciddi 

olarak etkileyecek ani durumların bertaraf edilmesi amacıyla Vali/Kaymakamın takdiri ve 

tensibi ile harcama yapılabilir. 

(5)  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yapılacak temsil, tören, 

ödüllendirme, tanıtım ve protokol hizmetlerine yönelik giderler kapsamındaki harcamalarda 

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim 

Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evraklar bulundurulur.  

(6)  Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan ve günlük olarak 

tüketilmesi veya kullanılması zorunlu olan mal ve malzemenin alınması, 4/1/2002 tarihli ve 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamındaki limitleri 

aşmamak üzere fatura veya perakende satış fişi karşılığı satın alınabilir.  

(7)  Bu Usul ve Esasların kapsamındaki makamlar ile belediyeler ve diğer kurum ve 

kuruluşların birlikte gerçekleştirecekleri programlara yapılacak temsil, ağırlama ve tören 

giderlerine bu idarelerin hangi ölçüde katılacakları Vali/Kaymakam tarafından takdir ve tespit 

edilir. 

(8)  Bu Usul ve Esasların kapsamında yapılan harcamalar sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlar için de yapılabilir.  

 

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 30/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere İçişleri 

Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 11 -  (1) Bu Usul ve Esasları İçişleri Bakanı yürütür. 
 

 

 

OLUR 

07/07/2014 

Bakan 

 


