
 

Sütçü İmam Üniversitesi  Sosyal Bilimler  Enstitüsü Müdürlüğü çalışanlarının görevleri esnasında 

olsun ya da görevleri esnasında olmasın tespit etmiş oldukları hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların üst 

yönetime bildirilmesine ilişkin prosedürün tanımı aşağıya çıkartılmıştır. 

Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 

■  Müdürlük çalışanları görevleri ile ilgili olsun veya olmasın şahit oldukları dış kaynaklı 

hata usulsüzlük ve yolsuzluğu; yapılma yeri, yapılma şekli ve açıkça biliniyorsa yapan gerçek veya tüzel 

kişinin kimlik bilgileri ile birlikte bildirimde bulunan olarak kendi adı soyadı, görev ve unvanı ile bağlı 

olduğu birimi belirtmek suretiyle ile en yakın üst amirine öğrenildiği andan itibaren derhal yazılı olarak 

bildirecektir. 

Yazılı bildirimi alan üst amir vakit geçirmeksizin sıralı olarak diğer üst amirine yazılı bildirimi 

teslim etmek suretiyle iletecektir. Üst amir yazılı bildirimi inceleyip üst yönetimi bilgilendirerek 

başkanlıkça veya üst yönetim tarafından hata usulsüzlük ve yolsuzluğun cereyan etme şekline göre 

gerekiyor ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak dâhil gereği yerine getirilecektir. 

■  Müdürlük çalışanları görevleri ile ilgili olsun veya olmasın şahit oldukları aynı düzeydeki 

çalışanlar tarafından yapılan hata usulsüzlük ve yolsuzluğu yukarıda belirtilen sıra ve prosedürü takip 

ederek yazılı olarak bildireceklerdir 

■  Müdürlük çalışanları görevleri ilgili olsun veya olmasın şahit oldukları bağlı oldukları 

birim dışındaki diğer amir vasfındaki kişiler tarafından yapılan hata usulsüzlük ve yolsuzlukları da aynı 

şekilde yazılı olarak bildireceklerdir. 

■  Müdürlük çalışanları görevleri ilgili olsun veya olmasın şahit oldukları bağlı oldukları 

birim amirleri tarafından yapılan hata usulsüzlük ve yolsuzlukları yapılma şekli ve varsa belgeleri ile 

birlikte hata usulsüzlük veya yolsuzluğu yapan makamı atlayarak hata usulsüzlük ve yolsuzluğu yapan 

amirin bağlı olduğu üst makama yazılı olarak bildirecektir. 

■  Hata usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin yapılan tüm bildirimler mutlaka incelenerek 

değerlendirilecek ve bildirimi yapan personele de neticeden bilgi verilecektir. 

■  Hata usulsüzlük ve yolsuzluk bildiriminde bulunan personel hakkında asla ayırımcı veya 

kötü muamele uygulanmayacak, üniversitenin maddi veya itibar kaybının önüne geçilmesi sonucunu 

doğuran bildirimde bulunacak personel ödüllendirilerek motive edilecektir. 

■  Gerçek olmayan, uydurma veya çeşitli sebepler ile iftira niteliğini taşıyacak etik olmayan 

davranışlar sergilenerek hata usulsüzlük ve yolsuzluk bildiriminde bulunulmayacaktır. Bu şekilde 

bildirimde bulunduğu tespit edilen personel hakkında idari ve adli soruşturma açılması sağlanacaktır. 
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