
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİNDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Madde 3 “Dayanak” 

Madde de geçen “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri” ibaresi “Strateji 

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları” şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 4 “Tanımlar” 

Kanun: “22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununu” cümlesinden, “5436 sayılı kanunla değişik” ibaresi çıkarılmıştır. 

Harcama Birimi: “Kastamonu Üniversitesi Bütçesinden ödenek tahsis edilen ve harcama 

yetkisi bulunan birimi” cümlesi “Ödenek Gönderme Belgesi ile kendisine ödenek gönderilen 

birimi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Harcama Yetkilisi: “Harcama biriminin en üst yöneticisi veya harcama yetkilisinin 

belirlenmesinde güçlük bulunan durumlarda, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine üst 

yönetici tarafından belirlenen kişiyi” cümlesi, “Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek 

gönderilen harcama biriminin en üst yöneticisini” şeklinde değiştirilmiştir. 

Muhasebe Yetkilisi: “Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe 

Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürünü” cümlesi, “Kastamonu Üniversitesinin muhasebe 

hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre 

atanmış yöneticiyi” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

Madde 5 “Ön Mali Kontrolün Kapsamı ve Niteliği” 

Bu maddenin başlığı “Ön Mali Kontrolün Kapsamı” şeklinde iken, “ve Niteliği” ibaresi 

eklenerek  “Ön Mali Kontrolün Kapsamı ve Niteliği” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin 2. paragrafından sonra gelecek şekilde aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

“Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği 

haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı 

değildir.” 

“Mali karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda 

uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” 

Madde 6 “Ön Mali Kontrol Süreci” 

Maddenin 2. paragrafında yer alan “Süreç kontrolü “Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması”na 

(Ek-1,2,3) uygun olarak yürütülür.” cümlesi maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 8 “Kontrol Yetkisi” 

Bu maddenin başlığında yer alan “Yetkilisi” ibaresi, “Yetkisi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin son cümlesi olan “Harcama birimlerinde ön mali kontrol görevi, gerçekleştirme 

görevlileri tarafından yerine getirilir.” maddeden çıkartılmıştır.  

https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/strateji/duyurular/on-mali-kontrol-yonergesi.pdf


Bu maddenin ilk paragrafından sonra gelecek şekilde aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, 

ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine 

getirilir.”  

Madde 9 “Kontrol Süresi” 

Bu madde de yer alan “Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesine” ibaresi “Mali Hizmetler 

Birimine” şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 11 “Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler” 

Bu maddenin (a) bendinde yer alan; 

 “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, 

“Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin (b) bendinde yer alan “bir asıl ve onaylı bir suret olarak gönderecekler ve 

yapılacak kontrol sonucunda” ibaresinden sonra gelmek üzere, “beş iş günü içinde” ibaresi 

eklenmiştir.   

Bu maddenin (e) bendinde yer alan aşağıdaki paragraflar, 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı 

Resmi Gazete de yayımlanan “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” nin geçici 9. maddesi ile 190 sayılı KHK, geçici 10. maddesi ile 78 

sayılı KHK’nın yürürlükten kaldırılması sonucunda maddeden çıkartılmıştır. 

“190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ait kadro dağılım 

cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro 

Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra, 

Personel Dairesi Başkanlığınca kayıt ve kontrol amacı ile, kadro dağılım cetvelleri Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.” 

 “78 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elamanlarının Kadroları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ait kadro dağılım cetvelleri ise Yüksek Öğretim Kurulunun onayını 

müteakip, aynı şekilde kontrole tabidir.” 

Bu maddenin (e) bendine sırasıyla birinci paragraftan başlayacak şekilde aşağıdaki paragraflar 

eklenmiştir. 

“10/7/2018 tarih ve 2 numaralı “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine ek (I) Sayılı Cetvele (657 sayılı Kanuna tabi memur kadroları), (III) sayılı 

cetvele (Öğretim elemanı kadroları), (IV) sayılı cetvele (Sözleşmeli personel pozisyonları) ve 

son olarak (V) sayılı cetvele (İşçi kadroları) göre yapılan kadro dağılımı, incelenmek üzere 

kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün 

ilgili alanına kaydedilir. İncelenerek onaylanan dağılımlar İdareye bildirilir.” 

      “(III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, 

unvan ve adet itibariyle, üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, İdarenin 



görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.” 

       “İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin ilgili 

kurumlarca onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır.” 

Bu maddenin (f) bendinde yer alan “Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca” ibaresi “Hazine ve 

Maliye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin (g) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin (h) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin (ı) bendinde yer alan  “Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen 

cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile 

ilgili mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli 

personelle yapılacak sözleşmeler, kontrol edilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığı 

tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Bu sözleşmeler, Bakanlık 

tarafından vize edilen cetvellere, tip sözleşmeye ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden en 

geç beş iş günü içinde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülen liste ve cetvellerin birer 

nüshası aynı süre içinde bir yazı ekinde; uygun görülmeyen liste ve cetveller ise gerekçeli bir 

yazı ekinde Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Uygun görülmeyen sözleşmeler gerekçeli 

yazıyla ilgili birime gönderilir.” paragrafı maddeden çıkartılmıştır. 

Bu maddenin (ı) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Sözleşmeli personel işlemleri, 10/7/2018 tarih ve 3 sayılı  “Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde yer alan “Sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel 

pozisyonları” başlıklı 8. Maddenin 2. fıkrasına göre yerine getirilir. İhdas ve izin işlemleri 

tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz. Boş kadro ve 

pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” 

 

Madde 12 “Gönderilecek Bilgi ve Belgeler” 

Bu maddenin ilk paragrafından yer alan “Kontrole tabi tutulacak işler ile parasal limitler 

(EK:5)’de belirtilmiştir.” cümlesi maddeden çıkartılmıştır. 

 

Madde 13 “Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler” 

Bu maddenin (g) bendinde yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, 

mühimmat ve teçhizat alımları” cümlesi, “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapım, onarım, etüt ve proje işleri, 

araştırma-geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımları makine-teçhizat ile silah, 

mühimmat ve teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.” şeklinde 

değiştirilmiştir. 



 

 

Madde 14 “Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler” 

Bu maddede geçen “Maliye Bakanlığının” ibaresi, “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 16 “Tereddütlerin Giderilmesi” 

16. maddeden sonra gelen Ek Madde-1 kaldırılmış ve aynı haliyle “Tereddütlerin Giderilmesi” 

başlıklı 16. maddenin birinci paragrafından sonra gelecek şekilde maddeye eklenmiştir.  

 

“Yürürlük” başlıklı 18. maddenin ve “Yürütme” başlıklı 19. maddenin madde numaraları 

değiştirilmiş ve sırasıyla 17 ve 18 olmuştur.  

 


