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AMAC

Madde 1 - (1) istanbul Universitesi i! Kontrol Stalldartlarr Eylem Planr kapsamrnda. iflemler iie ilgili hata,

usulstizliik vc yolsuzlugun bjldirilmesine ili$kin itlem vc siiregleri diizenlenektir'

I'APSAM

Madde 2 - (1) Bu proscdiir. istanbul Universitcsinden hizmet alan ve hizmet veren gerqek veya tilzel kiSileri

kapsar.

DAYANAK

Madde 3 - (1) Bu prosediir; 10/1212003 ta hli ve 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kolltrol Kanunu'nun

55, 56.57 ve 58 inci ma<ldeleri.31/1212005 tarihli ve 26040 sayrl Resni Gazete'de )'a)rmlafian "iq KontroL

ve 6n Mali Kontrole ili$kin Usul ve Esaslar" rc 261121200'l tarihli ve 26738 saylh Resmi Gazete'de

ya-vrrnlanan "Kamu ig Kontrol Standanlan Teblili"ne dayanrlarak hazrrlanmuttr.

TANIMI,AR

Madde 4 - (1) Bu prosediirde gegen;

iiniversite I istanbul Universitesi'ni,

Rektiir : istanbul Universitesi Rekt6ru'nil,

iq Denetim Birim Ba$kanlgr: istanbul Univenitcsi iq Denetim Birinr Baqkanllgt'nt ifade eder.

SORUMLULAR

Madde 5 - (1) Bu prosedijriin uygulanmastndan ilgili Rektdr Yardlmcrsl, Genel sehetel, Pelsonel Daire

Bagkam, Disiplin i;lemleli $ube Miidi.irltigii ile akadenik ve idari birimlerin ydreticileri sorumludul.

BiLDiRi M YirKt MLilLiiGir

Madde 5 (1) Hata. usulslizliik veya yolsuzluk yaprld1glnl ijglenen memur ve diger kamu gdrcvlileri. bu

sediirdeki usullere gdre bildirirnde bulunmakla )iikii.liidiit Bu bilditi.in y
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makamlarca \'€rilen ernirler. hiQbir surette yerine getirilmez.

(2) Kamu gdrevlisi olma.van kililer de dgrendikleri hata, usulsijzliik ve yolsuzluklan bildimrekle yiikiimliidiir.

IIATA, USULSUZLUK VE YOLSUZLUK BILDIRIM $trKLI

Madde 6 - (l) Ytt0tnlen if ve illemlerle ilgili hata, usulsiizliik ve "volsuzluk bildirimleri. istanbul
Universitesi Web Fonr Sistemi ile (http://www.fom.istanbul.edu.tr) \'eya kaylt altma ahnrnak iizere,
Rektijrliik Yazr iqleri ve Genel Evrak Miidiirltgiine verilen dilekgeler ile doErudan Rektdrltik Makamma
yaprllr.

BiLDiRiMLERiN DEGERLENDiRiLMESi

Madde 7 - (1) Web Form iizerinden veya dilekge i1e yapllan bildirimler aynl giin cenel Sekreterlik
Makamrna iletilir. Sdz konusu bildirimleiin Personel Daire Ba$kanhgina havale edilmesi iizerine. ilgili
Harcama Yetkilisi yazrh olarak derhal ve)'a aciliyet bulunuyor ise sdzlii olarak/laks/e mail yoluyla haberdar
edilir.

12t Bildirimi incelelen Harcama Yetkilisi:

a) Hata tespilinde bulundugunda derhal gerekli diizeltmeyi yapar ve konu hakkrnda Rektdrliik Makamma
bilgi verjr.

b) Usulsiizliik veya yolsuzluk bulundugunun tespit edilmesi halinde:

aa) Gerekli soru$turmamn baqlatrlabilmesi igin konu" ilgili disiplin amidne iletilerek sorugtunna agrlrr ve
yapllan iflem Personel Daire Ba$kanhgma bildirili.. Somftuma sonuglaDdlgnda bildirim sahibine bilgi
verilir.

ba) Tespit edilen usulstizliik veva yolsuzlulun kamu zararrna yol agtlF tiiphesinin bulundugu hallerde;

i) Harcama Yetkilisi kamu zarannrn miktannl ve sorunlula nl kendisi tespit edebilmig ise Kamu
Zararlannln Tahsiline iliikin Usul ve Esaslar Haklmda Ydnetmelik geiegince i$lern yaptlmak iizere
Genel Seketerlik Makamma bildirir. Zararrn ilgililerden tahsil edilmesi igin Kamu Mali Yijnelimi ve
Kontrol Kanununun I Lmaddesi uyannca Ust Ydneticrnin Onar'Lnr alan Gcnel Seketel gercgi vaptlmak
iizere konuyu Strateii Geligjrme Daire Balkanhgrna iletir.

ii) Harcama Yetkilisi kamu zararrmn miktanru ve sorumlula nr kendisi tespit edcmemi; ise durumu Gencl
Sekreterlik Makamlna bildirir. Gcnel Sekleter; Kamu zaralnur tahsili konusunda. Kanu Mali Ydletimi
\e Kojrlrol Kanunr.nun ll.nadde.i u\anIM l \r Ydnericinin Ond) rnr dldtklan 50ffa: /ardnn mikrdfl \(
sorumlulann lespitinin yapllmasl igin ig Denetim Birim BatkanLgma iletir. Gerekli tespitler yaprldrktan
sonra zaraln ilgililerden tahsilinin yaprlmasr i9i11 Strateji Geliqtime Daire Bagkanhgrna giinderilir.

HAZIRLAYAN SISTEM ONAYI

a Flli.::,L &t
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(3) Herhangi bir hata, usulsiizliik veya yolsuzluk bulurmadrlrnrn tespit edilmesi halinde personel Daire

Baqkanhgrna bilgi verilir. Bildirim sahibine bilgi verilir.

BiLDiRiMDE BULUNANLARIN KoRUNMAsI

N'Iadde 8 - (l) iyi niyetle hata. usulsiizliik ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kifilere haksr ve
a-vrnmcr bir muamele yaprlamaz. bildirirnlerinden dolayr bir disiplin cezasr verilemez; dogrudan veya dola),h
olarak hizmet kotullan krsmen de olsa agulagtrllamu ve degi$tirilemez.

(2) Usulsiizliik veya yolsuzluk bildirirninde bulunan kilinin kimlili gizli tutulur ve kendisine herhanej bir
zanr gelnrenesi igin gerekli tedbirler aLnrr.

(3) Yaptrgl bildirim nedeniyle haksrz ve hukuka a1'krrr bir iqlene maruz kaldrgul iddia edel1 memur ve diger
kamu gdrevlisi miiracaat, $ikayet ve dava agma hakkma sahiptir.

iLGiLi DoKiTMANLAR

Madde 9 - D\ Kaynakl Dokiimanlar

DS- 10/1212003 tarihli ve 5018 saylh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu'nun 1 l, 55, 56, 57 ve 58.

maddeleri"

D$- 31/1212005 tarihli ve 26040 sayrh Resmi cazete'de vavnnlanan "ig Kontrol ve on Mali Kontrole

ililkin Usul ve Esaslar"

D$- 26/121200'7 ta hli\e26738 sayrh Resmi cazete'de yaylmlanan ..Kan1u ig Kontrol Standartlan

TebliEi"ne dayanllarak lraztrlanmt$trr

HAZIRLAYAN
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