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BiRiM YÖNETiCi SUNUŞU

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi gereğince
hazırladığımız bu rapor: Sağlık. Kültür ve Spor Daire Başkanlığının faaliyet alanlarını
kapsayan konularda planlama ve uygulama sonucu elde edilen bir yıllık verilerin
değerlend iri Imesidir.

Bu rapor Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik hizmetlerin, daha verimli hale
dönüştürülebilmesi için, gelecek yıllarda ulaşılmak istenen amaçların ve yapılması düşünülen
faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmaları
kapsamaktadır.
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1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misvonumuz;

Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik beslenme. barınma. sağlık. kültür. spor ve
sosyal hizmet etkinliklerinin nitelikli olarak sunulduğu; yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan
sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek
hizmetler vermektir.

Vizvon LI muz:

Beslenme. barınilla. sağlık. kültür ve spor hizmetlerinin suııunııında çağın gereklerini ön
planda tutan sürekli kendini geliştiren. girişimei ve yenilikçi bir daire "lmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri
uyarınea kurulan Mediko - Sosyal Sağlık, KliItür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversitelerde
hizmet verdiği kesimin bütünü için sağlık kuruluşu. öğrencilerin sosyal. kültürel dayanışma ve
rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim - öğretimin
desteklenmesi amaeıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Üniversiıemizdeki Sağlık. Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının amacı;

Öğrencilerin ruh ve beden sağlığını korumak.
Barınma. beslenme. çalışma. dinlenme ve ders dışı zamanlarını değerlendirme gibi sosyal
ihtiyaçlarını karşılama ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma solanları. yataklı
sağlık merkezleri. mediko sosyal merkezleri. öğrenei kantin ve lokalleri açmak. O
Toplantı. sinema ve tiyatro salonları. spor salonu ve sahaları. kamp yerleri sağlamak ve
bunların öğreneiler tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.
Öğrencilerin yeteneklerini ve kişiliklerinin gdişl1lcsilıe olanak sağlayrıcak hizmetler
sunmak.

ihale dosyalarını hazırlamak. ilıaleleri yiirütmek
ihale edilen işlerin kontrolünü yapmak ve hak edişlerini diizenlemek.
Üst yönetim tarafından verileeek diğer görevleri yapmak.



C. Ilirimc ili~kin Bilgilcr

idari pcrsonclimizin hizmetlerini yürütürkcn kullanabilmeleri amacıyla iki adet daire
başkanı odası iki adet sekreter odası iki adet şube müdürü odası ve yedi adet memur odası
mcvcuttur.

i. Fizil,scl Yapı

ı.1. iV!isalirhanc vc Lojıııanlar
Tııhlo i: i\lisıılirhanc ve Loimanlar . ---,- - - -
i Atlcı Kapalı'\lan((nı2) Kap.,iıcIKlıi),--- ---- --~---- ------~ - - .
1\1isali rhandcr - - -
ı.ojmaıılar - - -

I.ı. Toplantı ve Konfcrans Salonıı Sayıları
Tahlo 2: Toplantı vc Konfcrans Salonu Sayıları

"-~,, SO 50

~1-7~

7CO-III"

ıııı-ı~"
1~1-2~"

2~t-f"ı'ri 5().~ 563

1'01'1..\'. 2 (,13 2 613

1.3. Öı1rcnci Yıırtları
Tahlo J: Üj:rcnci Yurtları, . - - - ~..,,.. -- ._--- - . i - .. - ---~.- --- - ---
i Bina \'e Tesisin Adı Kapasil.(Kişi) AI.n«m'),

~-- - _. --- - - , ..~---~.._.
t\ıık:ıra Sosyal Ililimlcr 280 19.000
Ciııiversitesi Kıl. Vurdu

1'01'1.,\,'1 280 19.000

5



l..t. Spor Alanları
Tahlo.t: Spor Ama,h Biııa \"c Tcsislcr

,. ~_.~-
i i

Bina "c Tesisin Adı
Bulunduğu

Ade!
AçikSpor i Kapolı Spor Toplom Alon

Verlcşke , AIdnion AIdnion (m'):
KiI(lah Spı1r Salonu ( )rom i - S50 8:'0

TOPLA'. . . S:,U 850

Tahlo:-: Spor Ama,h Biııa w Tesisler(Üzel T:ıhlo)
-

0- - -
2015 Vılı 2016 Vılı

Bina ve Tesisin Adı
Ade! i Toplom

Toplom Alon (m') Ade! ;\Ian
(m')

\~'IJ...Spor l\lal1ları O O O O

"".ıpah Sıwr .\I"nl:ırı II II i 850

TO I'L.." i . . i 850

ı .5. Diğer Sosyal Alanlar

Tahlo Cı:I>i(:er Sos\"al Alaıılar
- - - Ai.-ıi --- ~-T -Kapasile - -,

Adel
L_ - - - " (m') '. I, (Kişi)

Sineıııil SallllHI . . .

( )ı:U,,'lh':l i ı'phıhıld:ın . . .

()~I'I,.'lh:i ~ıılllpk'ıi . . -
\ h,"!'LIii {)~n..'lll:ih.'1' I>t:rncı;ti - . -
y l'lI h,'J...lıIl lll' , SOl) no-
"aoıiııicr \e Oyuıı "laııı

, 7.t5 3.t6,

TOI'I..\" (. 1:,5.ı 71(,
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Uı. Hizme' Alanlal'l
TlIhln 7: lIizlııcl "hııılnı"ı

Hizme! Alanlan Ofis Sayısı Alan Kullanan Kişi Sayısı(m')
\l..:alt:l1liJ.. l'ı:r ••onclllizl11ct ı\lanları

Idöıri Pı:I"",lllh:1 Ili.llncı ..\I;ınları II 193 II

TOPLA'. 11 I?J II

'Y"P' I~kri \" ,""knik D"ir" ıı,,~kanlı~ı'nd;ın"Iın"""k hil;:ikr ik ıüm hiriml"r d.,ldur"""kıır.)

1.7. Ambar ve Arşiv Alanları
Tnblo 8: Ambar ve Arşiv Alanları

,- -
,\del , Alan (nı')--- - - - -

Ambar Alanları 2 LO
Arşiv Alanları . .
Depo. Ilangar ve Çeşitli Tamirat Atölydı:ri .

TOPLA'. 2 III

2. Tı'şkilaı Yapısı

SACLIK, KÜLTÜR VE SPOR
DAiRESi BAŞKANllGI

Küiıür ve Sosyal Hizmetler
Şube Müdürlüğü

Sağlık ve Spor Hizmetleri Şube
Müdürlüğü

7

İktisadi işletme
Müdürlüğü



3. Bilgi \'l' TcI{(loloji Kayııaklan

3.1.: Tı'lwolojil, Kayııalda •.

Tulıl" li: T~liIlolojik Kayııafdar

SIlI1II~lIl:ır

Yalılıl11lar ~ 3 %50

\ ia•.•ali ...1li Bilgi ••a~:ır i~ 25 ~o92

i>i/li ••ıli Bilgi •..a):!r .'
iahh:ı BiI!-!i••;ı) ar

('cp Bilgi ••a)ar II

l'n)jl..ı.. •.•i) t III ~
Sla)1 \laı\iııl:"i (i

i cpql.(\1 (i

l.pi ••J.ııp cl
Hıırl..ll1 O~U) LLC:1i cl ~ °n:!OO

\ Ilııc:ı (, <) %50

I\a,l.., \ı;lkiIlC ••i ~
rI1ltlı..,lpi \Ia\..iıu •.•.i ~
bıı" •• II

Fıılı ıf!r:ı ı' \ iaı.. it H.' •• i

K;ıılıcr"I;ı1' c
ide\ i/)lI11llır ,

.1 aıa) 11:11;11 ~
~Hı/iı.. Sı:ı!ı:ri II

~liı..r(l••ı..lIpl;ır ii

1l\'1lb II

.\~iiii ralıı:ı cl
iligı'ı 1

TOI'L\~1 41 JI)
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.t. insan I<aynaldarı

.t. ı. idari Pcrsoncll<adro D:ığılımı
Talılıı (1): idari Persııııeliıı Yıllar itilıarivle Kadro Dağılımı

-
"

. , " -- -- -
2014 Vılı i~ 2015 Vılı 2016 Vılı

" .____L..,.
(iı:ııd Idarı' Ili/Il1I.:llcri

7 7 7

~i1ı!Iı~Ifi/ıııeık.d Sınıli - - i

i ',:hııik Ili/ım.'lkri Sm,f - - -

l',~iıinı\\..r')~n:ıil1lIlil"l1Il."tlcri Smıf, - - -

. - -;\\Iı~.lllı"Ili/llH:ılcri sınırı

D,ıı Ili/lllCIII ..'ri siliın - . .
, 2 iYaıdııııl.'l Ili/ııh.'lli -

') 'l 'l'I'url:tm

.t.2.Eııgclli idal'j Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Tahlıı i ı: Eııgelli Persııııelin Unnııı ve lIiwıel Sıııırımı Giire Dağılımı

r-"-~--E~g~1IiPcrsone(Sayisl ----li' -Toiı'~m Pc~oncıe
IIizmet Sınıfı ,,__ _, ,__ ,~' .. _ , ________ '~ ___ r:ını( oj" _... ,- - ---:1.. - , - -~i '--- .J -~-.~--- - .. -

i ._1 _~ _.: E jı Toplam_
- - - - .. - -

() i i %11
(iı'Ill..'1 Idari i iiIIlH.'1h,.'r

. . - .
S:ı~Iı"IlilllH.'ılı,,'ri Sınırı

1'(."\..ııiJ.Ili/mdlcl' Smı!",
. - - .

E~iıil11H' i'J~rı'lil11 . - - -
i ii Il1h:1IL'ri ~ııııfı

. - - -,h ıık:ıı it " Ili/l1l1.:tkri Sınır,

- - - -Din lli/l11cllcri Smıf,

Yardll11!.:1 Ili/ll1ctlcr Sını rı - - - .

TOI'L.\~1 II i ı ıX. tl
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4.3. İdari Personelin Hizmet Süreler

Tahlıı 12: idari Pcrsoncl Hiwıct SUrcsi

4.4.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tııhlo U:ldari Pcr.~oncl Yaş itilıııriylc Dıığılııııı

'Yıı33 'Yıı(ı(ı

.U. işçiler

Tıılılo 14: (;eçiei Persıınel

'% 1on 'Yıı33 'Y.,lıl) 'Yıı 1 no

C;(,'\'ki Pl'I'SUııd (Sl:ı.b'ı'ı' jj~ı'.)

C;ı'çil'l I'l'I'SllllCI (Kısmı Z:un:11ı1ı i 0ı1rcnd)

(;ı'ı:il'l Pt'l'~wrıı'l(Slııh'ı',. ii{:,r.)
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S. Sunulan Ilizmetler

S.I.Üj!rencilere Sunulan Hizmetler

S. ı. ı. Saj!lıl\ Ilizmetleri

Tııhln ıs: . Sa{:hl{ Itizıııctindcn Yararl:ıııan Ü{:rcnci Itizıııctleri
T' -.~-""" .... ' -_.- 'O.- '-'- . .. ..- Öl\r~n'dSayısı .
___ '_' ~__ •• _'._ _ _ __ 1_~._~

Sıl C:! ,i, Ili/IHı'till(h,'n '-:11'''1"1''11:111

2.1I:1.•:ııl1nk S:ığlık h':lIrıılıışlIııa Sevk Edilen

S.I.2.Barınma Hizmeti

Tahln H,: Barınma lIizlııcti

1\11"'111"11 SIı".\l1' Biliml,'ı'
rııh"I-"11l'''1 1\11Yurdu

TOI'L\\.

S.I.3.Beslenme Hizmeti

Tahln 17: Bcslcnmc Itizıııcti

.:!SO

2S0

o

n

LO

ın

n

LI

. - - . " .,,:",~---;r-------Y~IEKADEbj .. - -.
YEMEKHIZMETI SUNULANMERKEZLER I, _ .. ______ ~. __ .".,_

'. •• '. _ '0 ~ __ '_" ___ •• _.~ ___ • • ll' -~--~~-~ OGRENCI.'. - :.

( i ltı .• Y r..'r1l'';'~l.'••i 14.418 -
i )nın yı:r1l••••~••.••1 4.54? 6.266

TOPLA'. 18.%7 6.261.
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5.1.4. : Kültürel Faaliyetleri

T:ılılo lll: KUltUrel F:ı:ılivctleri
..-" - -- .- ¥--'~.' - --_._---- - -- ----- -- .----~~'. r

Etkinlik Adı Sayısı I, Katılımcı Sayısı

"

. . -"' , .
.1. iTll1,lar:ır:ı,1 Bng.lfiçi Film I\ ....ıi\:ıli i ~3

\ liııııa" l{dıhı:r1iJ.. '" ,\ra~tırll1;ı .\krJ..c/i ÜJli\l.:r",iıc i ~.noo
1:111111111 I.ııarı n: ":ıri:cr GUnleri

C'ni, cr ••ilı' i alll1lll1 (itiııleri 2 io.ono
'1'01'1."'1 ~ iHI 23

5.1.5. Spor Hizmetleri

T:ılılo i9: Spor l!izmetleri
,.----r---.-. ~---- --"- - - --~--- - - -- -

': Faaliyet Sayısı Sporcu Sayısı Antrenör idareci
Sa)'ısı

- .- -- .~-""_ .... - - - -- -

"Uruııı I"..i 1 52 ~

"1I1"II1I11>1'ı'1 - -
'1'01'1."'. 3 -, ~,.

5.1.6. İktisadi İşletme Müdürlüğü

Tııhlo ılı: Iılııri Personel_. .~----~ - -. -- .. - ı
İdari Personel'

,
Sayısı

~. ----~- ----- - ı ,
İktisadi işletme MüdUrü i

Yurt Müdürü i

Memur i

Teknisyen Yardımcısı i

TOPLAM 4
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5.2. İdari Hizmetler
Tablo 21: Hizmet Özetleri

..;ı

S
7 ~

=--
'"""-

..;ı
e ..;ı ..;ı
e g ,..,
-£ ..•

1 N 1 ın 3 ,..:
oc ,.., ..•
"" ı- oc

'<5 ,..;..•
..;ı ..;ı

~ e g ..;ı
-< e ,..,

-£ ,tl ."...J 8 3 ,..:~ N ococ "" ..•
O '<5 '<5 oc
r- - ı- ,..;..,. -
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II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. BiJ'imilı Amaç ve Hedefleri

T:ılıl" 22: Ilirim I\ııı;ı, V<:I-I<:d<:lkr
- - -

SlmıeIlli iı~ener_______ Stm~ejik "m_"5lnr________

1.1. Kadro standartlarının iyileştirilmesi

iş ve bilgi akışlarının devamlılığının
1.2. sağlanmasıı.

Nitelikli bir örgüt şeması oluşturma

1.3.
idari personel ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve karşılanması

2. Hizmet alanları açısından personel ve 2.1. Hizmetleri üstün fiziki ortam ve

öğrenci odaklı olmak. teknolojik. donanımlarla sunmak.

3.1. ileri yaklaşım yöıııemleri
benimsemek.

3. iş stratejisi açısından yetkin ve
uzman olan bir dairc başkanlığı 3.2. Değişimin öncüsü olmak
olmak.

3.3. Hizmetiçi eğitimler diizenlemek.

Tedarik zinciri stratejisi ile maL.

Mal ve hizmet alım kapasitesinin ve üriin ve hizmet temininde siirelerin
hesaplanması. en uygun kalitcde.4. kalitesinin ihtiyaca yönelik olarak -1.1.
fiyata mal ve hizmetarttırılması.
gerekçelendirilmiş talep dosyaları
hazırlamak.
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B. Temel Polilil,a ve Öneelikleı.

Him I:ıaliycılcrin saydamlık vc hcsap vcrilcbilirlik anlayışı ilc ycrınc gctirilmcsinin

sağlal1ll1a~I. karar alma ve uygulamaua c;alışan persondin katılımıııııı (lll planda tutulması ve

s"rıımlııiıık \crilmcsidir. «ılışanların takım bilinci içcrisindc bilgi vc bcccrilcrinin. kaıılım ve

ii/clH.lirl11t:l1in :ırllll'llaı:ağı imkünlar oluştunıll11usının yanında: haş~ırıyı özendirmek. gelişimc

açık "lmak. kurallara bağlı çalışmak. ıııplum ve çcvrcyc duyarlı olmak. kaynakları ctkin vc

verimli hir şckildc kullanmak. ulusal vc klillOrel dcğcrlcri gözctmck.

ııı. FAALiYETLERE iLişKiN BiLGi vc DEGERLENDiRMELER

A. Mali Bilgilcr

I.Biilçe Uygulama Sonuçları

ı. ı. Biiıçe Giderlcri

Tahlo 23: Fonksiyonel SlnınalHlırlııaya Göre Ödcnek \"c Harcama Miktarı (TL)

zorlivitl - . T'YliSOım- TOPLAM' HARCAMA
'. KBÖ EKLENEN DOŞOLEN, .ÖDENECI . HARCAMA ORANI~----fN-O'-- ---GI~ER TORLERI

~.,.-:;::-----,;-- ---+.-.-., -.-. ."0_-'

~-,: GENELKAMU ~IZMETLERI "
'ôi i" SAVUNMAHIZMETLERI ..

~~: '_f{A~IU DOZENI VE GOv. HIZ. ..

~~NLENME. KOL.VE DIN Hıi:

; 09, ECITIM HIzMETLERI

GENELTOPtJ'~l

(,1I2.1Il11.1102114.61111.1111:n.llOll.110 933.700.00 7ı5.773.26

682.100.00 294.600,00 33.000,00 933.7110,1l0 715.773.26

15
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Talılu 2-1: 201(, Yılı lJygulıınıa Suııuçları

2016 Yılı

FO:"KSiyo:"EL KIIÖ EKLENE:" I>f'ŞrLEN TOI'LAI\I
HARC"'IA K.\LA'"ÖI>ENEK

01 personel giderler 367.000,00 37.600,00 30.000,00 374.600,00 373.787,34 812,66
02 sosyal güvenlik 48.500,00 18.500,00 3.000,00 64.000,00 62.995,78 1.004,22
kurumlarına devlet
primi giderleri
03 mal ve hizmet alım 266.600,00 228.500,00 0,00 495.100,00 278.990,14 216.109,86
giderleri
OScari tranferler
06 sermaye giderleri

ııııu,'ı TOI'L"'II 682.100,00 284.600,00 33.000,00 933.700,00 715.773,26 217.926,74

1.2 - Bütçe Gelirleri

,. Daire Başkanlığımıza ~016 yılı başında Ol. Personel Giderleri tertibinden 367.000.00 TL

iidenek tahsis edilmiştir. KBÖ tutarında yıl içerisinde 37.600.00 TL ek ödenek verilmiş.

30.000.00 TL düşülmüş ve 374.600.00 TL ödeneğe ulaşılmıştır. Yıl içerisinde bu

ıertipten 373.787.3-1 TL ıutarında harcama yapılmış olup. harcamanın ödeneğe

gerçek leşme oran i 'Yı,9').78' dir.

,. Daire Başkmıllğımız.ı 2016 yılı başında O~. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

(iid,'rleri tertihinden -ıx.SOO.OOTL ödenek hılısis edilmiştir. KIlÖ luıarında yıl içerisinde

ix.50().OO TL ek ödenek verilmiş. 3.000.00 TL düşülmüş ve 64.000.00 TL ödeneğe

ulaşılmıştır. Yıl içerisinde bu tertipten 62.995.78 TL tutarında harcama yapılmış olup.

harcamanın ödeneğe gerçekleşme oranı %9x.43'dür.

,. Daire Ilaşkanlığımıza ~O16 yılı başında 03. Mal ve Hizmet I\lım Giderleri tertibinden

~(ı(,J100.()O TL. ödenek tahsis edilmiştir. KBÜ tUlarında yıl içerisinde 228.500.00 TL ek

iklenek verilmiş ve 495.100.00 TL öd.meğe ulaşılmıştır. Yıl içerisinde bu ıertipten

~7S.990.1-I TL. tutarında harcama yapılmış olup. hareamanın ödeneğe gerçekleşmc oranı

'X,56J:,'dir.
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ı.Tcmt., Mali Tahlolara İlişkin Açıklamalar

Oni\~r,iı~miı Iı[jny~,ind~ Ilim harcama birimıcrinin 201(, mali yıl, içcrisindc göstcrmiş

"Idııkları liı:ıli~~ı \~ harcamalar. /laşkanlığımızca ilgili mcvZlIal çcrçcvcsindc incelcncrck işlcmc

k( Hl11l111ll~IIJr.

B. Performans Bilgilcri

ı. Faaliyet ve Proje Bilgileri

ı.ı. Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Biriminiz Tarafından Diizenlenen Toplantılar

Tablo 25: Düzenlenen Toplantılar
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LV. KURUMSAL KABiLiYET ve KAPASiTENiN DEGERLENDiRiLMESi

"-(;IIc;lfi Yiilı/ı'ril1liz

,. Yapılan çalışmalarda olumlu ya da olumsuz her koşulda tam bir açıklık ve şeffaflık
politikasının izlenmesi.

,. Sayıştay denetçilerince her yıl yapılan incelemeye ilişkin hesap vcnne sorumluluğunun
bilincinde çalışılması.

~ Evrakların her tUrlU yazışma ve incelemesinde azami titizliğin gösterilmesi.
;... işlerin takip ve tamamlama sürecinin hızla gerçekleştirilerek sonuçlandırılması ve yapılan

işlemlerin sonucundan derhal ilgili birimin bilgilendirilmesi.
;... Çalışan personelin yeterli derecede bilgili ve son derece özverili olması.
,. Çalışan personel arasında koordinasyon ve işbirliğinin gelişmiş olması.
, Diğer kunıınların ilgili birimleri ile gerektiğinde fikir alış verişinde bulunacak kadar ilişkinin

iyi olmasıdır.
:;.. Üniversite iist yönetiminin tam desteği.

Il-Zayıf Yiilıleril1liz

, Fiıiki ko~uııarın yetersizliği.

, IJllıs Yerle~kesinde hulunan yemekhanene öğrenci ve personele aynı anda yemek hizmeti

'ıııımak için yeıersi/dir.

,. Pı'r~ol1clil11i/il1yahancı dil yetersizliği.

,. Pı'rsol1cIsayısıııııı azlığl.

C. <iııcl'i H' Tedhirler

,. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi"nin kurumsal yapısını ilgilendiren konularda az

sayıda personelle faaliyetlerine devam eden Başkanlığıınızın nitelikli (kamera ve ses

sistemi sertifikalı) personel eksikliğinin giderilmesi ön plana çıkmaktadır.

, Ulus Ycrleşkesinde bulunan yemekhanenin kapasitesinin artırılması gerekmektedir.

, Ulus yerleşkesinde öğrenci ve personelodaklı sosyal alanlar oluşturulmalıdır.

18
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iç KONTROL GÜVENCE BEY ANI'

Ilarcama yctkilisi olanık ycıkim dahilindc:

Ilu raporda ycr almı hilgilcrin gUvcnilir. ıam vc doğru olduğunu beyan cdcrim.

Ilu rapord.ı a,ıklanan Iiınliyctlcr i,in idarc hUtçcsindcn harcaımı birimimize tahsis cdilmiş

kaymıkl,ırın ctkili. ckonomik vc vcrimli bir şckildc kullanıldığmı. görev vc yeıki alanım

ı'cıvcvcsindc i, kontml sistcminin idari vc mali kararlar ilc hunlara ilişkin işlemlerin yasallık vc

dU/cnliliği hususunda yctcrli gUvcnccyi sağladığını ve harcaımı birimimizde sUreç kontrolUnUn

cıkin olarak uygulandığını bildiririm.

Ilu g[ivcncc. harcama yctkilisi olarak sahip olduğum bilgi vc dcğcrlendirmclcr. i,

kontrolıcı'. i, dcnct,i raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindcki hususlara vc bcmfcn

(inccki harcaımı yctkilisindcn almış olduğum bilgilcrc dayanmaktadır.

Ilurada raporlanntayan. idarcnin mcnfamlerinc zarar vcrcn hcrhangi bir husus hakkında

hilgim olmadığını hcy.ın cdcrim. (ı5'0 1/2017)

Adcm KILIÇ

Sağ i.

1 i !.ırf,ıınil }'l'1kilıı.'rll;lrillll1dilıılmzalauiln iç kontrol ~iiVl'lH:l' heYilIıı hlrim r.ıaliyet r<lflnrlarınaeklenir.
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