SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem
Planı kapsamında, Selçuk Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek ve tüzel
kişiler ile Üniversite personelinin, idarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak karşılaşmış oldukları
hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar ile üniversite çalışanlarının idari eylem ve işlemlerden dolayı
şikâyetlerinin bildirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge, Selçuk Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek ve
tüzel kişiler ile Üniversite personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 31.12.2005
tarih 26040 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “İç Kontrol ve Ön
Mali Kontrole İlişkin Usul ve esaslar” ile 26.12.2007 tarih 26738 sayılı resmi gazetede
yayınlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”,‘’657 sayılı Devlet memurları Kanununun
21. Maddesi’’,’’3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanunu’’na dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;
Üniversite: Selçuk Üniversitesi’ni,
Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörü’nü,
Bildirim: Gerçek ve tüzel kişiler ile üniversitemizde görev yapan personelin, idarenin iş ve
işlemlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarının sözlü olarak, dilekçe
yoluyla ya da elektronik ortamda kuruma bildirilmesini,
ifade eder.
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Bildirim Yükümlülüğü
MADDE 5-(1) İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını
öğrenen üniversite personeli gecikmeksizin işbu yönergedeki usul ve esaslara göre gerekli
bildirimde bulunur.
Bildirim Şekli
MADDE 6- (1)Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, usul ve yolsuzluk bildirimleri Selçuk
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesi www.personel.selcuk.edu.tr adresinde
bulunan Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim formunu doldurarak Rektörlük Makamına
yapılır.(3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 17.maddesinde belirtilen; irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında
veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçları ile
ilgili ihbarlar aynı kanunun18. Maddesine göre doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına
yapılacağından bu tür ihbarlar yönerge kapsamına girmemektedir.)
(2) Dilekçe ile yapılan bildirimlerde, bildirimde bulunan gerçek kişinin, adı ve soyadı, imzası
ve adresinin; tüzel kişilerin ise, unvanı ve adresi ile imzalayan kişinin yetki belgesi olması
gerekir. Dilekçe posta yoluyla da gönderilebilir.
(3)Elektronik
ortamdaki
bildirimler,Üniversitemiz
resmi
web
sitesindeki
“selcuk.edu.tr./bilgi/öneri.aspx” sekmelerinde yer alan formdaki bilgiler doldurulmak
suretiyle yapılır.
(4) Bildirimlerde, kişi, zaman ve yer belirtilerek hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası somut
olarak belirtilir, varsa konu ile ilgili belgeler eklenir.
(5) Bildirimin, dilekçe ile elden yapılması halinde üniversitemiz kaydına girdiği, posta ile
gönderildiği takdirde postanın tebliğ alındığı, elektronik ortamdaki bildirimlerde ise
elektronik formun doldurulduğu tarih başvuru tarihidir.
(6) Ağır ceza gerektirebilecek suçüstü hallerinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
“sözlü olarak” yapılan ihbarlar için ihbarı alan kişi tarafından ihbar tutanak ile kayıt altına
alınır.
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluğa İlişkin Bildirimlerin Değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası ile ilgili şikâyetlerin soyut ve genel
nitelikte olmaması, ihbar ve şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve
belgelere dayanması, ihbar ve şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve
imzası ile iş veya ikamet adresinin bulunması zorunludur.
(2) Değerlendirme kapsamına alınan dilekçe ile hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri
Rektörlük Makamınca en kısa sürede ilgili birimlere yazılı olarak gönderilir. İlgili birimler
kendilerine gönderilen hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddialarını ivedilikle inceleyip, işlem
sonucunu en geç 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Rektörlük Makamına iletirler.
(3) Hatanın kabul edilmesi durumunda hata derhal düzeltilerek Rektörlük Makamına bilgi
verilir.
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(4) Usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili birimce kabul edilmesi durumunda ilgililer hakkında
gerekli işlemler başlatılır.
(5) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası ile ilgili olarak elde edilen sonuç Rektörlük
Makamınca bildirim sahibine iletilir.
(6) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ilgili birimce 10 iş günü içinde yapılan
incelemesi sonucunda kabul edilmemesi durumunda, Rektörlük Makamınca gerekli görülmesi
halinde konunun uzman ya da uzmanlarından oluşan komisyona ön inceleme yaptırılarak
varsa sorumlu ya da sorumlular belirlenir. Rektörlük Makamına sunulan ön inceleme sonucu
belirlenen sorumlu ya da sorumlular için gerektiğinde ceza ve idari soruşturma açma yetkisi
disiplin amirlerine aittir.
(7) Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında bir suç oluşturduğunun tespiti halinde, ilgili
kanun hükümlerince işlem yapılır. İdari soruşturma açma yetkisi saklıdır.
Üniversite Çalışanlarının
Değerlendirilmesi

İdari

Eylem

ve

İşlemlerden

Dolayı

Şikâyetlerinin

MADDE 10-(1) Üniversitemiz çalışanlarının amirleri veya kurum tarafından kendilerine
uygulanan idari eylem ve işlemler hakkındaki bildirimleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun
21. Maddesi ve buna dayanılarak hazırlanan “Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları
Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. İddia ile ilgili olarak elde edilen
sonuç Rektörlük Makamınca bildirim sahibine iletilir.
Bildirimde Bulunanların Korunması
MADDE 11-(1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildiriminde bulunan kişilere haksız ve
ayrımcı bir muamele yapılamaz, kişi kamu görevlisi ise sadece bildiriminden dolayı bir
disiplin cezası verilemez, doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa
ağırlaştırılamaz, değiştirilemez. Ancak, kasıtlı olarak haksız isnatlarda bulunduğu
belirlenenler hakkında ayrıca ilgili mevzuat (657 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun vs.) uyarınca
işlem yapılır.
Usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişinin kimliği gizli tutulur ve idare
kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gereken tedbirleri alır.
Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden
kamu görevlisinin müracaat, şikayet ve dava açma hakkı saklıdır
Yürürlük
MADDE 12-(1) Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13-(1)Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Selçuk Üniversitesi Senatosunun 01/03/2017 tarih ve 2017-55 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
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