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REKTÖRLÜK MAKAMINA
Başkanlığımız görevleri 5018 sayılı kanunun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı kanunun15 inci
maddesine göre hazırlanan ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılarak 18.02.2006
tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlan ''Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik'' ile belirlenmiş ve görevlerin yerine getirilmesinde birim yöneticisini üst yöneticiye
karşı sorumlu kılmıştır.
Diğer taraftan 5018 sayılı kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve
31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan '' İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar'' ilişkin yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; Ön Mali Kontrol yetkisinin mali
hizmetler birim yöneticisine ait olduğu ve kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhlerinin
mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanacağı öngörülmüştür.
Bu nedenle; Başkanlığımızda ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlere ilişkin yazılar,
harcama birimlerinden ödenmek üzere gönderilen ödeme emri ve eki belgeler üzerinde yapılacak mevzuat
kontrolleri sonucunda düzenlenecek iade yazıları ile kişilerden alacaklara, icra dairelerine, bankalara, vergi
dairelerine ve benzeri muhasabe işlemlerine ait yazılar , bütçe işlemlerine ilişkin harcama birimlerinin
aktarma, ödenek eklemesi ,ödenek kaydı, ödenek devri taleplerinin sonucunun bildirilmesine ilişkin yazılar,
bütçe işlem süreçlerinin Üniversitemiz birimlerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı
Strateji Bütçe Başkanlığına bildirilmesine ilişkin yazılar Başkanlığımız görevleri gereği olarak yazılması
gereken yazıları imzalama yetkisinin hizmetin gereği olarak Başkanlığımızca imzalanmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Makamınızca uygun görüldüğü taktirde; Başkanlığımız iş ve işlemlerinin süratle yerine getirilmesine
teminen yukarıda belirtilen yazıları imzalama yetkisinin Başkanlığımıza verilmesini takdir ve tensiplerine
saygılarımla arz ederim.
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