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Değişikliği

BAKANLIK MAKAMINA

           Bakanlık Makamının 18.01.2012 tarih ve 8 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren ve 07.03.2014 
tarih ve 35735 sayılı Onayı ile değişiklik yapılan Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri 
Yönergesinin;
           1-“Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları” başlıklı 10 uncu maddesinin,
           a) Birinci fıkrasında yer alan; “Bakanlık merkez ve taşra harcama birimlerinin, ihale 
kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, Yapım işleri için iki 
milyon Türk Lirasına eşit ve bu tutarları aşanlar ile merkez harcama birimlerinde limitine 
bakılmaksızın 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (e) ve (f) bendi kapsamında yapılan 
hizmet alımları ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara Katma Değer Vergisi dâhil değildir.” 
ifadesinin,
           “Bakanlık merkez ve taşra harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya 
olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet 
alımları için bir milyon Türk Lirasına, Yapım işleri için üç milyon Türk Lirasına eşit ve bu 
tutarları aşanlar ile merkez harcama birimlerinde limitine bakılmaksızın 4734 Sayılı Kanunun 
3’üncü maddesinin (e) ve (f) bendi kapsamında yapılan hizmet alımları ön mali kontrole tâbidir. 
Bu tutarlara Katma Değer Vergisi dâhil değildir.” şeklinde,
           b)Beşinci fıkrasında yer alan; “Taşra teşkilatı harcama birimlerinde 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu ve 21 inci maddesi gereğince açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan 
alımlara ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından katma değer vergisi hariç, tutarı mal 
ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk Lirası altında 
gerçekleşen ödemelerin İl Müdürlüklerinde İl Müdür Yardımcısının başkanlığında en az 3 kişiden 
oluşturulacak bir birim tarafından söz konusu Rehber doğrultusunda sözleşme öncesi ön mali 
kontrole tabi tutulması gerekmektedir.” ifadesinin,
           “Taşra teşkilatı harcama birimlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ve 21 
inci maddesi gereğince açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan alımlara ilişkin taahhüt evrakı ve 
sözleşme tasarılarından katma değer vergisi hariç, tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon 
Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirası altında gerçekleşen ödemelerin İl 
Müdürlüklerinde İl Müdür Yardımcısının başkanlığında en az 3 kişiden oluşturulacak bir birim 
tarafından sözleşme öncesi ön mali kontrole tabi tutulması gerekmektedir.” şeklinde,
           2-“Muhasebe İşlem Fişi, Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Malî Kontrol İşlemleri” 
başlıklı 20 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Yönergenin 10’uncu maddesindeki, 
“Bakanlık merkez ve taşra harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, 
harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları 
için bir milyon Türk Lirasına, Yapım işleri için iki milyon Türk Lirasına eşit ve bu tutarları 
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aşanlar ile merkez harcama birimlerinde limitine bakılmaksızın 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü 
maddesinin (e) ve (f) bendi kapsamında yapılan hizmet alımları ön mali kontrole tâbidir. Bu 
tutarlara Katma Değer Vergisi dâhil değildir.” hükmüne göre kontrole tabi tutulan işlemlere 
ilişkin olarak düzenlenen ödeme emri belgeleri parasal limite bağlı olmaksızın ön mali kontrole 
tabi tutulacaktır.” ifadesinin,
           “Yönergenin 10’uncu maddesindeki, “Bakanlık merkez ve taşra harcama birimlerinin, 
ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, Yapım işleri için üç 
milyon Türk Lirasına eşit ve bu tutarları aşanlar ile merkez harcama birimlerinde limitine 
bakılmaksızın 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (e) ve (f) bendi kapsamında yapılan 
hizmet alımları ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara Katma Değer Vergisi dâhil 
değildir.”hükmüne göre kontrole tabi tutulan işlemlere ilişkin olarak düzenlenen ödeme emri 
belgeleri parasal limite bağlı olmaksızın ön mali kontrole tabi tutulacaktır.” şeklinde,
           3-“Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlerin Konaklama Giderleri” başlıklı 21 inci 
maddesinin;
           a)İkinci fıkrasında yer alan; “Bakanlık Harcama Birimlerinin, yurtdışı geçici 
görevlendirmelerde Bakanlar Kurulu kararının 5’inci maddesi gereğince konaklama bedellerinin 
ödenmesinin söz konusu olması halinde görevlendirme onayı alınmadan önce koordine parafını 
almak üzere Başkanlığa (İç Kontrol Daire Başkanlığına) gönderilecektir.” ifadesinin,
           “Bakanlık Harcama Birimlerinin, yurtdışı geçici görevlendirmelerde Bakanlar Kurulu 
kararının 5’inci maddesi gereğince konaklama bedellerinin ödenmesinin söz konusu olması 
halinde görevlendirme onayı alınmadan önce koordine parafını almak üzere Başkanlığa 
 gönderilecektir.” şeklinde,
           b)Beşinci fıkrasında yer alan; “Bakanlığımız harcama birimlerince Yurtdışı geçici 
görevlendirmelerine ilişkin avans verilmesi ve mahsup işlemlerine ait veriler eksiksiz ve 
zamanında Başkanlığa ayrıca gönderilecektir.” ifadesinin,
           “Bakanlığımız harcama birimlerince Bakanlar Kurulu Kararının 5’inci maddesi gereğince 
Yurtdışı geçici görevlendirmelerine ilişkin avans verilmesi ve mahsup işlemlerine ait veriler 
eksiksiz ve zamanında Başkanlığa ayrıca gönderilecektir.” şeklinde,
 
           Değiştirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.
 
 

Mahmut  EVKURAN 
Strateji Geliştirme Başkanı

                                                                                     

Uygun görüşle arz ederim.
26/03/2015

Nesrin  ÇELİK 
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Müsteşar

OLUR
26/03/2015

Doç. Dr. Ayşenur  İSLAM 
Bakan

EKLER :  
Mevcut Yönerge
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