T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK Mİ MARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

STANDART 16: HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
Dekanlığımız personeli, görevleri sırasında karşılaşmış oldukları, hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile bildirmeleri, karar
verme yetkisi bulunmayan amirlerin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları silsile yolu ile kendi
görüşleriyle birlikte en yakın amirine bildirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca; devlet memurları, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan
idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayetlerini ve kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden
dolayı müracaatlarını Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte
belirlenen esas ve usullere göre yapmaları gerekmektedir.
Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile (şikayet edilen amirler atlanarak) yapılır.
Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun
olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen
usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır.
Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti
yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından
birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir şikayetin tutanağa
geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış
sayılır.
Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince; müracaatlar hakkında karar verme yetkisi
müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak
sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunların silsile yolu ile müracaat konusunu
çözümlemeye yetkili kılınan mercilere 3 gün içinde intikal ettirir.
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Standart No
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BİS16

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

Genel Şart No

Genel Şartı

BİS 16.1

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

Mevcut
Durum

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu
Birim

Dekanlık

İşbirliği
Yapılacak
Birim

Tüm Birimler

Çıktı/Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Sürekli
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İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
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Genel Şart No

Genel Şartı

BİS 16.2

Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi
yapmalıdır.

Mevcut
Durum

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapabilecek İç Denetim
Birimimiz oluşturulmuştur.
Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek
gerekli işlem yapmaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu
Birim

Dekanlık

İşbirliği
Yapılacak
Birim

İç Denetim Birimi

Çıktı/Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Sürekli

3

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK Mİ MARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ KONTROL EYLEM PLANI
BİLEŞEN

BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI

Standart No

Kamu iç Kontrol Standardı

BİS16

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
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Genel Şart No

Genel Şartı

BİS 16.3

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele
yapılmamalıdır.

Mevcut
Durum

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir
olumsuz muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler gerekli tedbirleri almaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu
Birim

Dekanlık

İşbirliği
Yapılacak
Birim

İç Denetim Birimi

Çıktı/Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Sürekli
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