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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (l) Bu yönergenin amacı İzmir K6tip Çelebi Üniversitesi Harcama Birimleri
ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke,
iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.
(2) Bu yönerge Üniversitenin yıllık bütçe kanunlarıyla ödenek tahsis edilen tüm Harcama
Birirrılerinin ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerinin usul ve esaslarını kapsar.
Üniversiteye bağh Döner Sermaye İşletmeleri ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harcama
Birimlerinin Döner Sermaye kaynaklı alımlanna ilişkin harcamalar bu yönerge kapsamında
değildir.

Dayanak

MADDE

2- (|) Bu yönerge, 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 55. 56.

57, 58 ve 60 ıncı maddelerine, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında kanunun l5 inci
maddesine, 3|.|2.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç kontrol
ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27 iıci maddesine ve200619972 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konularak 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete de
yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin ÇaIışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 28
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (l) Bu Yönergede

geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını,
c) Birim: İç KontrolBirimini
ç) Bütçe Tertibi: Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik
sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, ifade eder. Ancak; Harcama birimleri tarafından tahakkuk
ettirilerek düzenlenecek ödeme emirlerinde bütçe tertibi ekonomik sınıflandırmanın dördüncü
düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir ve muhasebe kayıtları bu düzey de tutulur.
d) Daire Başkanı: Strateji Geliştirme Daire Başkanını,
e) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırı|ması, mal veya hizmetin
alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması ve ön mali kontrol görevlerini yürüten kişiyi,
f) Görüş Yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı
yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,
g) Harcama Birimi: Merkezi yönetim bütçe kanunu ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi
bulunan birimleri,

