T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sayı : 17975216-849-E.34
Konu : Banka Hesap Bilgileri

13.01.2017
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Kamu Finansmanı Gen.Md.lüğünün
08.12.2016 tarih ve 34371 yazılı yazısı.
b) 15.11.2012 tarih ve 679 sayılı yazımız.
İlgi (b) sayılı yazımızda üniversitenizin vergi kimlik numaralarını kullanmak
suretiyle her ne adla olursa olsun hesap açılmaması ve varsa söz konusu hesapların
kapatılması istenilmiştir.
Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Kamu Finasmanı Genel Müdürlüğünün ilgi
(a) yazılarında da üniversitemizin vergi kimlik numaraları kullanılarak çeşitli tarihlerde
çeşitli adlar altında hesapların açılmış olduğu tespit edilmiş olduğundan bahisle hesapların
açılma gerekçelerini ve yasal dayanakları istenilmiş olup söz konusu yazı ekinde
gönderilen liste incelendiğinde üniversitenizin vergi kimlik numaraları kullanılmak
suretiyle çeşitli adlar altında (poje,fon,promosyon, vb.) hesapların açıldığı tespit edilerek
söz konusu hesap numaraları başkanlığımız tarafından kapattırılmıştır.
Bu çerçevede üniversitemiz vergi kimlik numaralarını kullanarak hesap açma
yetkisinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında olduğu göz önünde bulundurularak
bundan böyle herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalınmaması için her
ne adla olursa olsun hesap açtırılmaması, hesap açtırılmasının zorunluluk arz etmesi
durumunda konunun daire başkanlığımıza resmi yazıyla bildirilmesi suretiyle işlemlerin
gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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