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TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKN‹K ARAfiTIRMA KURUMU 
‹Ç DENET‹M B‹R‹M‹ BAfiKANLI⁄I YÖNETMEL‹⁄‹ (*)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

AAmmaaçç

MMaaddddee 11.. Bu Yönetmeli¤in amac›, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) ‹ç Denetim Birimi Baflkanl›¤›n›n teflkilat,
görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n›
düzenlemektir.

KKaappssaamm

MMaaddddee 22.. Bu Yönetmelik, TÜB‹TAK ‹ç Denetim Birimi
Baflkanl›¤›’n›n kurulufl ve görevleri ile ‹ç Denetim Birimi Baflkan›, iç
denetçiler ve ofis personelinin görev, yetki ve sorumluluklar›n›,
denetlenenlerin sorumluluklar›n›, ‹ç Denetim Birimi Baflkan› ve iç
denetçilerin çal›flma esas ve usullerini kapsar.

DDaayyaannaakk

MMaaddddee 33.. Bu Yönetmelik, 278 say›l› TÜB‹TAK Kurulufl Kanunu ve
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
uyar›nca haz›rlanm›flt›r.

TTaann››mmllaarr

MMaaddddee 44.. Bu Yönetmelik’te geçen;

KKuurruumm :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 
Kurumu’nu,

(*) Bilim Kurulu’nun 12.02.2005 tarih ve 128 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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BBiilliimm KKuurruulluu :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 
Kurumu Bilim Kurulu’nu,

BBaaflflkkaann :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 
Kurumu Baflkan›’n›,

BBaaflflkkaannll››kk :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 
Kurumu Baflkanl›¤›’n›,

OOffiiss :: ‹ç Denetim Birimi Baflkanl›k Ofisini,

DDeenneettiimm BBiirriimmii 
BBaaflflkkaannll››¤¤›› :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 

Kurumu ‹ç Denetim Birimi Baflkanl›¤›’n›,
DDeenneettiimm BBiirriimmii 
BBaaflflkkaann›› :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 

Kurumu ‹ç Denetim Birimi Baflkan›’n›,

DDeenneettiimm BBiirriimmii 
BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 

Kurumu ‹ç Denetim Birimi Baflkan 
Yard›mc›s›’n›,

DDeenneettççii  :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma 
Kurumu ‹ç Denetçisini,

ifade eder.

MMaaddddee 55.. Denetim Birimi Baflkanl›¤›;

aa)) Denetim Birimi Baflkan›,

bb)) Denetim Birimi Baflkan Yard›mc›s›,

cc)) Denetçiler,

dd)) Ofis personelinden,

oluflmakta olup, do¤rudan Baflkana ba¤l›d›r.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
GÖREV, YETK‹ VE SORUMLULUKLAR

DDeenneettiimm BBiirriimmii BBaaflflkkaannll››¤¤››nn››nn GGöörreevvlleerrii

MMaaddddee 66.. Denetim Birimi Baflkanl›¤›, Baflkan›n onay› üzerine
Baflkan ad›na afla¤›daki görevleri yapar:

aa)) ‹ç denetim faaliyetini planlamak, programlamak ve
gerçeklefltirmek; Baflkanl›k merkez teflkilat›yla, enstitü ve di¤er
birimlerde inceleme ve araflt›rma yapmak,

bb)) Baflkanl›k merkez teflkilat›yla, enstitü ve di¤er birimlerinde
denetimin etkin biçimde yürütülmesi hususunda genel prensipleri
tespit etmek ve personelin verimli çal›flmas›n› teflvik edici denetim
sistemini gelifltirmek,

cc)) Baflkanl›k merkez teflkilat›yla enstitü ve di¤er birimlerin
personeli ile ilgili soruflturma ve performans denetimi yapmak,

dd)) Baflkanl›¤›n amaçlar›n› daha iyi gerçeklefltirmek, mevzuata,
plan ve programa uygun çal›flmas›n› sa¤lamak amac›yla, gerekli
önerileri haz›rlamak ve Baflkana sunmak,

ee)) Baflkanl›kça verilen inceleme ve denetimle ilgili di¤er görevleri
yürütmek.

DDeenneettiimm BBiirriimmii BBaaflflkkaann››nn››nn AAttaannmmaass››

MMaaddddee 77.. Denetim Birimi Baflkan› mesleki yeterlili¤i haiz kifliler
aras›ndan Baflkan taraf›ndan atan›r.

DDeenneettiimm BBiirriimmii BBaaflflkkaann››nn››nn GGöörreevv,, YYeettkkii vvee SSoorruummlluulluukkllaarr››

MMaaddddee 88.. Denetim Birimi Baflkan› afla¤›daki görevleri yapar.

aa)) Denetim Birimi Baflkanl›¤›n›n 6. maddede belirtilen görevlerini
Baflkan›n onay› üzerine Baflkan ad›na yürütmek,
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bb)) Denetim Birimini yönetmek, denetçilerin çal›flmalar›n›
düzenlemek ve izlemek,

cc)) Baflkan›n onay› ile; gerekti¤inde bizzat denetim, inceleme ve
soruflturma yapmak veya yap›lmas›n› sa¤lamak,

dd)) Y›ll›k Denetim Program›n› haz›rlay›p, Baflkan›n onay›na sunmak
ve program›n uygulanmas›n› sa¤lamak,

ee)) Denetçilerden gelen rapor ve yaz›lar› Baflkana sunmak ve onay›
müteakip ilgili ünitelere intikal ettirmek ve sonuçlar›n› takip
etmek,

ff)) Denetim, inceleme ve soruflturma sonuçlar›na göre yap›lacak
ifllemler ve al›nacak önlemler için Baflkanl›¤a önerilerde bulunmak,   

gg)) Baflkan›n onay› ile; denetim program›n›n onaylanmas›ndan
sonra ç›kacak yeni iflleri da¤›tmak ve bir iflin gerekirse bir
denetçiden al›n›p, di¤erine verilmesi gibi de¤ifliklikleri yapmak,

hh)) Denetçilerin ifle al›nmas› ve yetiflmelerini sa¤lay›c› tedbirleri
almak,

››)) Denetçilerin mesleki ve ilmi çal›flmalar›n› teflvik ve tanzim
etmek, gerekiyorsa baflar›l› çal›flma sonuçlar›n›n yay›nlanmas›n›
sa¤lamak,

jj)) Baflkan taraf›ndan göreviyle ilgili olarak verilen di¤er iflleri yapmak.

DDeenneettiimm BBiirriimmii BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss››

MMaaddddee 99.. Denetim Birimi Baflkan›na yard›mc› olmak üzere
denetçilerden biri Denetim Birimi Baflkan Yard›mc›s› olarak
görevlendirilir. Denetim Birimi Baflkan Yard›mc›s›, kendisine devredilen
yetki çerçevesinde 9 ncu maddedeki görevleri yürütmede Denetim
Birimi Baflkan›na yard›mc› olur. Denetim Birimi Baflkan› geçici olarak
görevden ayr›ld›¤›nda Denetim Birimi Baflkanl›¤›na Denetim Birimi
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Baflkan Yard›mc›s› vekalet eder. Herhangi bir sebeple, Denetim Birimi
Baflkanl›¤› kadrosunun boflalmas› halinde vekalet görevi Baflkan
taraf›ndan belirlenir.

DDeenneettççiilleerriinn AAttaannmmaass››,, GGöörreevv,, YYeettkkii vvee SSoorruummlluulluukkllaarr››

MMaaddddee 1100.. Denetçiler mevzuat›n arad›¤› nitelikleri haiz kifliler
aras›ndan Denetim Birimi Baflkan›n›n önerisi üzerine Baflkan taraf›ndan
atan›r. Denetçiler, Baflkan ad›na görev yaparlar ve kendi istekleri d›fl›nda
veya denetim hizmetlerinin gereklili¤i ile ba¤daflmayan s›hhi, mesleki
veya ahlaki yetersizlikleri yarg› karar› veya sa¤l›k kurulu raporu ile tespit
edilmedikçe görevden al›namaz, di¤er görevlere atanamazlar.

Denetçiler,

aa)) Denetim program› çerçevesinde; kaynaklar›n etkili, ekonomik
ve verimli kullan›lmas› bak›m›ndan, Baflkanl›k merkez teflkilat› ile
enstitü ve di¤er birimlerin faaliyet, hesap ve ifllemleri ile ilgili
denetim, araflt›rma ve inceleme yapmak, önerilerde bulunmak,

bb)) Harcama sonras›nda yasal uygunluk denetimi yapmak, 

cc)) Baflkanl›k merkez teflkilat›yla enstitü ve di¤er birimlerin
personeli ile ilgili soruflturma ve performans denetimi yapmak,

dd)) Denetim ve inceleme s›ras›nda ö¤renmifl olduklar› ve görev
emrinin d›fl›nda kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için sorumlular
hakk›nda gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu
hemen Denetim Birimi Baflkan›na bildirmek,

ee)) Mevzuat›n uygulanmas›ndan do¤an sonuçlar üzerinde inceleme
yaparak görülecek yanl›fll›k ve eksikliklerin giderilmesi ve
düzeltilmesi yollar›n› araflt›rmak ve ifllerin istenen düzeyde
yürütülmesini sa¤lamak için al›nmas› gereken tedbirleri bir
raporla Denetim Birimi Baflkan›na bildirmek,

ff)) Baflkanl›¤› ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt d›fl›nda
araflt›rmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs,
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seminer, sempozyum ve toplant›lara kat›lmak ve sonuçlar›n›
Baflkanl›¤a bildirmek,        

gg)) Denetim ve soruflturmada görevlerinin bafl›ndan ayr›lmalar›
sak›ncal› görülen personelin ayr›lmalar›n› denetim ve soruflturma
sonuna b›rakmak ve daha önce izne ayr›lm›fl olanlardan görevleri
bafl›nda bulunmalar› gerekenleri geri ça¤›rmak,

hh)) Di¤er mevzuatla verilen görevleri yapmak,

››)) Denetim Birimi Baflkan› taraf›ndan göreviyle ilgili olarak verilen
di¤er iflleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

GGöörreevvlleennddiirrmmee vvee mmüüflfltteerreekk ççaall››flflmmaa

MMaaddddee 1111.. Denetçiler, Baflkanl›k Oluru veya Baflkan›n Onay›
üzerine Denetim Birimi Baflkan›ndan ald›klar› yaz›l› görevlendirme ile
görev yaparlar. Ald›klar› görevlerin sonuçlar›n› Denetim Birimi
Baflkanl›¤›na bildirirler.

Denetim, inceleme ve soruflturma ifllerinin, birden fazla denetim
eleman›nca yürütülmesi durumunda gruba k›demli olan baflkanl›k eder
ve iflbölümünü düzenler. 

DDeenneettççiilleerriinn UUyyaaccaakkllaarr›› HHuussuussllaarr

MMaaddddee 1122.. Denetçiler,

aa)) Denetimlerine ba¤l› olanlar›n icra ifllerine kar›flamazlar,

bb)) Evrak, defter ve kay›tlar üzerine flerh, ilave ve düzeltme
yapamazlar,    

cc)) Gidecekleri yer ve yapacaklar› ifllerle, görevleri nedeniyle
edindikleri gizli bilgi ve belgeleri aç›klayamazlar,

dd)) Mesle¤in ve s›fat›n gerektirdi¤i sayg›nl›k ve güven duygusunu
sarsacak nitelikte davran›fllarda bulunamazlar.
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‹‹flfllleerriinn DDeevvrrii vvee GGeerrii BB››rraakk››llmmaass››

MMaaddddee 1133.. Denetçiler, zorunlu ve istisnai haller d›fl›nda
kendilerine verilen iflleri ara vermeden bizzat yap›p bitirirler. Süresinde
tamamlanamayaca¤› anlafl›lan ifller hakk›nda Denetim Birimi
Baflkanl›¤›na zaman›nda bilgi verip, alacaklar› talimata göre hareket
ederler. Denetçilere verilen iflin devredilmemesi as›ld›r. Ancak, geri
b›rakma ve devir zorunlulu¤u do¤arsa, ellerindeki iflleri, Denetim
Birimi Baflkan›n›n müsaadesi ile baflka bir denetçiye devredebilirler.

Devredilecek ifller için devri yapacak olan denetçi bir devir notu
haz›rlar. En az üç nüsha olarak haz›rlanacak olan devir notuna;

Devredilen iflin ne oldu¤u,

Devir gününe kadar:

‹flin hangi k›sm›n›n ne dereceye kadar incelendi¤i,

‹fl hakk›nda ne gibi görüfl veya kanaate var›ld›¤›,

Beliren kanaat olarak o iflin özelli¤ine göre bundan sonraki en
uygun inceleme ve soruflturma fleklinin ne olmas› gerekece¤i,

hakk›ndaki düflüncelerini yazar.

Bundan baflka, devredilen ifle ait bütün belgeleri ifli devralan
denetçiye imza karfl›l›¤› verir. Devir tutana¤›n›n ikinci nüshas› bir yaz›
ile devreden denetçi taraf›ndan Denetim Birimi Baflkanl›¤›na bildirilir.

OOffiissiinn GGöörreevv,, YYeettkkii vvee SSoorruummlluulluukkllaarr››

MMaaddddee 1144.. Ofis; Denetim Birimi Baflkan›n›n emri alt›nda yeterli
say›da personelden teflekkül eder.

OOffiissiinn ggöörreevvlleerrii flfluunnllaarrdd››rr::

aa)) Denetim Birimi Baflkanl›¤›na intikal eden her türlü evrak›n
kayd›n› tutmak ve cevaplar›n› sevk etmek,
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bb)) Denetim, inceleme ve soruflturma konular›nda denetçilere
verilecek görevlendirme yaz›flmalar›n› yapmak,

cc)) Denetçilerden gelen rapor ve soruflturma evrak›n› kay›t etmek
ve ilgili oldu¤u yerlere vererek takip etmek,

dd)) ‹flleri biten rapor ve evrak› düzenli bir flekilde muhafaza etmek,

ee)) Denetim, inceleme ve soruflturma konular›na iliflkin cetvellerle
istatistikleri tutmak,

ff)) Denetçilerin hakedifl cetvellerinin zaman›nda muhasebeye
gönderilmesini sa¤lamak,

gg)) Denetim Biriminin çal›flmalar›yla ilgili kay›t ve dosyalar› tutmak,

hh)) Cevaplar› zaman›nda al›nmam›fl olan rapor ve yaz›lar hakk›nda
Denetim Birimi Baflkanl›¤›na bilgi vermek ve tekit yaz›lar›n›
haz›rlamak,

››)) Denetim Birimi Baflkan› taraf›ndan verilen di¤er iflleri yapmak.

Ofis personeli, görevleriyle ilgili olarak edindikleri gizlilik arz eden
bilgi ve belgeleri iffla edemez.

DDeenneettiimmee TTaabbii OOllaannllaarr››nn SSoorruummlluulluukkllaarr››

MMaaddddee 1155..

aa)) Denetime veya soruflturmaya tabi bulunan görevli memur ve
personel, para ve para hükmündeki ka¤›tlar ile ambar ve
depolar›nda bulunan ayniyat› ve bunlarla ilgili belge ve defterleri,
gizli de olsa bütün vesikalar› denetçiye göstermek, saymas›na ve
tetkik etmesine yard›mda bulunmak zorundad›r.

bb)) Denetime ve soruflturmaya tabi görevli memur ve personel,
denetçinin gerekli gördü¤ü evrak, kay›t ve belgelerin suretlerini
veya as›llar›n› vermek zorundad›r.
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As›llar› al›nan evrak ve belgelerin denetçinin mühür ve imzas› ile
tasdik edilmifl suretleri, dosyas›nda saklamak üzere, evrak ve
belgelerin al›nd›¤› birime verilir.

cc)) Denetim ve soruflturma s›ras›nda ilgili yöneticiler, denetim
hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için,
denetçilere görevleri süresinde uygun bir yer sa¤lamak,
haberleflme ve ulafl›m araç ve gereklerini temin etmek zorundad›r.

dd)) Denetim ve soruflturmayla ilgili personele verilmifl izinlerin
kullan›lmas›; hastal›k veya bunun gibi mücbir sebepler d›fl›nda,
denetçinin iste¤i üzerine denetim veya soruflturma sonuna kadar
durdurulabilir. ‹znini kullanmaya bafllam›fl olan personel, zorunlu
hallerde geri ça¤r›labilir.

ee)) Denetlenen birimler, görevleri süresince denetçilere her türlü
kolayl›¤› göstermek ve yard›mda bulunmak mecburiyetindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIfiMA ESASLARI VE RAPORLAR

DDeenneettççiilleerriinn ÇÇaall››flflmmaa EEssaassllaarr››

MMaaddddee 1166.. Denetçiler, Baflkanl›k merkez teflkilat› ile enstitü ve
di¤er birimlerin her türlü hizmet ve faaliyetlerini denetler ve bu
konularda çal›flan personel hakk›nda inceleme ve soruflturmalar yapar
ve gerekli raporlar› düzenler. Denetçiler, görevlerin yerine
getirilmesinde Baflkanl›k merkez teflkilat› ile enstitü ve di¤er birimlerin
çal›flmalar›n›n Kurum hizmet politikas› do¤rultusunda gelifltirilmesine
›fl›k tutmak ve personelin verimli çal›flmas›n› teflvik edici denetim
sistemleri gelifltirmek için gerekli tedbirlerin al›nmas› gayesini
gözönünde tutarlar.          
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YY››llll››kk ÇÇaall››flflmmaa PPrrooggrraamm››nn››nn HHaazz››rrllaannmmaass›› vvee UUyygguullaannmmaass››

MMaaddddee 1177.. Denetim Birimi Baflkanl›¤›n›n y›ll›k çal›flmalar› her y›l
Denetim Birimi Baflkanl›¤›nca haz›rlanacak y›ll›k çal›flma programlar›na
göre yürütülür.

Y›ll›k çal›flma ve denetim program›, önceki denetimlerden elde edilen
sonuç ve tecrübeler ile denetlenecek birimlerin durumlar›, Baflkanl›¤›n
ileriye dönük ça¤dafl bir yönetime kavuflturulabilmesi için Baflkan›n uygun
gördü¤ü alanlarla, denetimine gerek duydu¤u alanlara göre Denetim
Birimi Baflkan› taraf›ndan haz›rlanarak Baflkan›n onay›na sunulur.         

DDeenneettiimm SSoonnuuççllaarr››

MMaaddddee 1188.. Denetim sonuçlar›n›n takip edilmesinden ve yerine
getirilmesinden birim amirleri sorumludur.

RRaappoorr ÇÇeeflfliittlleerrii

MMaaddddee 1199.. Denetçiler, çal›flmalar›n›n neticelerini, iflin özelli¤ine göre:

aa)) Cevapl› Rapor
bb)) ‹nceleme Raporu
cc)) Denetim Raporu
dd)) Soruflturma Raporu ile tespit ederler.
CCeevvaappll›› RRaappoorrllaarr

MMaaddddee 2200.. Cevapl› raporlar denetlenen birimlerde ifl ve ifllemlerde
görülen noksanl›k ya da yanl›fll›klar› ya da baflkaca elefltiriyi gerektiren
konular› yürürlükteki mevzuat uyar›nca görevlilerin kendi teflebbüs ve
yetkileri içinde düzeltmelerini, tamamlamalar›n› sa¤lamak üzere düzenlenir.   

Cevapl› Raporlarda;

11-- ‹fllemleri denetlenen personelin adlar›, soyadlar› ve unvanlar›,
denetlenen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bak›ld›¤›,

22-- Elefltiri ve öneriyi gerektiren durumlar ve gerekçeleri,
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33-- Denetlenen birimlerin cevaplar› ile denetçilerin son görüflü ve
teklifleri,

yer al›r.

‹‹nncceelleemmee RRaappoorruu

MMaaddddee 2211.. ‹nceleme Raporu;

aa)) Yürürlükteki mevzuat›n uygulanmas›nda görülen noksanl›klar
ve bunlar›n düzeltilmesi yollar› ile yeniden konulmas› gereken
hüküm ve usuller hakk›nda görüfl ve tekliflerin,

bb)) Denetimlerde cevapl› raporlara ba¤lanmas› gerekli görülmeyen
hususlar›n,

cc)) Baflkanl›kça tetkik ettirilen çeflitli konular hakk›ndaki
düflüncelerin,

dd)) fiikayet ve ihbarlar üzerine yap›lan inceleme ve soruflturmalar
sonucunda cezai takibat› gerektirir hal görülmedi¤i takdirde
yap›lacak iflleme esas görüfllerin,

bildirilmesi amac›yla düzenlenir.

DDeenneettiimm RRaappoorruu

MMaaddddee 2222.. Denetim Raporu, y›ll›k denetim programlar›n›n
sonunda, program s›ras›nda ifa edilen denetim görevleriyle ilgili olarak
Denetim Birimi Baflkanl›¤›na bilgi vermek amac›yla düzenlenir.

Bu raporlara afla¤›daki hususlar yaz›l›r:

aa)) Denetim yeri, denetimi yap›lan birimler ve düzenlenen raporlar.

bb)) Baflkanl›kça programla beraber veya sonradan gönderilen
tetkik konular›, yap›lan incelemelerin neticeleri.

cc)) Mevzuat›n uygulanmas›nda görülen genel hata ve noksanl›klar.

dd)) Fiziki durum ve çal›flma araçlar› ile di¤er ihtiyaçlar.

ee)) Denetlenen yerin verimlilik ve karl›l›k durumu.
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ff)) Denetim y›l›na ve gerekirse daha önceki y›llara ait programlar›n
denetim yerine ait k›s›mlar›n›n gerçeklefltirilme safhalar› hakk›nda
bilgiler ve bu husustaki görüfllerle uygun ve zorunlu görülen di¤er
hususlar.

gg)) Daha önce elefltirilen konular›n ne dereceye kadar düzeltilmifl
oldu¤u, Baflkanl›ktan ve di¤er yetkililerden önceki denetimler
nedeniyle verilmifl bulunan talimatlar›n yerine getirilip
getirilmedi¤i hususu.

hh)) Denetlenen birimlerin kadro ve ifl hacmi, kadrolar›n ve
personelin say› ve vas›flar› yönünden yeterli olup olmad›klar›,
ifllerin daha iyi yürütülmesi, personelin verimlili¤inin art›r›lmas›
için al›nmas› gereken tedbirler ve teklifler.

Denetim Raporu eki Personel De¤erlendirme Formunda da,
denetlenen birim personeli ile ilgili objektif bilgi ve müflahedelere
dayanan de¤erlendirmeler yer al›r.

SSoorruuflflttuurrmmaa RRaappoorruu

MMaaddddee 2233.. Kanunlara göre suç say›lan ve/veya disiplin cezas›n›
gerektiren fiil veya hallerin varl›¤›na rastland›¤› veya haber al›nd›¤›
zaman, bunlar›n mevcut olup olmad›¤›, mevcut ise kimler taraf›ndan ve
ne suretle ifllendi¤i, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktar› ile
müsebbiblerinin kimler oldu¤unu tespit etmek için yap›lan soruflturma
sonunda düzenlenen raporlard›r. 

aa)) Adli Soruflturma Raporu

Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü tafl›yan özel kanunlara
göre suç say›lan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

bb)) Disiplin Soruflturma Raporu

Disiplin soruflturma raporlar›, disiplin suçu niteli¤indeki tutum ve
eylemlere iliflkin olarak düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER

RRaappoorrllaarr ÜÜzzeerriinnddee YYaapp››llaann ‹‹flfllleemmlleerr

MMaaddddee 2244.. Raporlar, Denetim Birimi Baflkan› veya Denetim Birimi
Baflkan Yard›mc›s› taraf›ndan incelenir. Denetçinin raporu ile Denetim
Birimi Baflkanl›¤›n›n görüflünün farkl› olmas› halinde durum Denetim
Birimi Baflkanl›¤›nca görüfllerini içeren bir yaz›yla Baflkanl›¤a sunulur ve
Baflkanl›¤›n karar› do¤rultusunda ifllem tesis edilir.

Raporlar üzerinde Denetim Birimi Baflkanl›¤›nca yap›lan
incelemeden sonra, afla¤›daki usul uygulan›r:

aa)) Denetçilerce verilen raporlar üzerine yap›lmas› gereken
ifllemlerin ilgili birimler nezdinde takibi Denetim Birimi
Baflkanl›¤›na aittir.

bb)) Denetçilerin inceleme ve soruflturma görev onay› d›fl›nda kalan
ve kurumun daha verimli ve etkin çal›flmas›na yönelik tavsiyeleri,
Baflkanl›kça uygun görülmek flart›yla, ilgili birime gönderilir.
Bunlar›n yerine getirilip getirilmedi¤i ilgililerce takip edilir.
Uyulmamas› hakl› bir sebebe dayan›yorsa durum bir yaz›yla
belirtilir. Aksi halde sorumlular hakk›nda soruflturma yap›l›r.

YYüürrüürrllüükk

MMaaddddee 2255.. Bu Yönetmelik Bilim Kurulu taraf›ndan kabulü
tarihinde yürürlü¤e girer.

YYüürrüüttmmee

MMaaddddee 2266.. Bu Yönetmelik hükümlerini TÜB‹TAK Baflkan› yürütür.


