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Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55, 56, 57 ve 58 nci
maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüktedir.
Söz konusu yönetmeliğin 27 nci maddesinde; “Usul ve esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin
dışında kalan mali karar ve işlemlerin de aynı şekilde mali hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik
düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu
düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi tutulacak mali karar ve işlemler, riskli
alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir. İç
kontrol ve ön mali kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst yöneticinin onayını izleyen on işgünü
içinde Bakanlığa bildirilir.” hükmü yer almaktadır.
Başkanlığımızca, bu hükme istinaden “ Kastamonu Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi” ön
mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin iş, işlem ve süreçleri kapsayacak şekilde ve harcama
birimlerine yol gösterici olma hususu göz önünde bulundurularak ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hazırlanmıştır.
6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin
kullanımına ilişkin olarak, ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemler üçüncü bölümde, ön mali kontrole tabi
tutulmayacak mali karar ve işlemler ise beşinci bölümde gösterilmiştir.
Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde; ekte sunulan Üniversitemiz Ön Mali Kontrol
Yönergesi’nin 15/04/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmasını ve ön mali kontrol
faaliyetlerinin bu doğrultuda yapılması hususunu saygılarımla arz ederim.
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5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi http://ebys.kastamonu.edu.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden 2LIK-YRA9-826I kodu ile
yapılabilir.
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