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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

2021 MALİ YILI 

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 

 

 

 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 

yerine getirilecek ön mali kontrol fonksiyonlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi 

ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5’inci maddesi, İç 

Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

ÖN MALİ KONTROL İŞLEM VE SÜREÇLERİ 

 

Ön Mali Kontrolün Kapsamı 

Madde 3- Ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacak ön mali kontrol, 31/12/2005 tarih ve 

26040/3 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen kontroller ile bu yönergede yazılı düzenlemeler çerçevesinde 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir. 

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, 

ayrıntılı finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine 

uygunluk yönlerinden kontrol edilir. 

Ayrıca, mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. 

 

Ön Mali Kontrolün Niteliği 

Madde 4 - Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici 

niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı 

değildir. 

Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması ve ön mali kontrol sonucunda uygun 

görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
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Ön Mali Kontrol Süreci 
Madde 5 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ön mali kontrolüne tabi mali karar ve 

işlemler, kontrol edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığınca kontrol edilen işlemler hakkında durumuna göre görüş yazısı düzenlenecek veya 

dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek ilgili birime 

gönderilecektir. Ön mali kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, 

açık ve gerekçeli olacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görüş yazısı harcama birimince ilgili 

işlem dosyasında saklanacak ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenecektir. 

Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılacaktır. Süreç kontrolünde her bir işlem daha önceki 

işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanacak ve uygulanacaktır. Mali işlemlerin yürütülmesinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir. Süreç kontrolünü sağlamak 

amacıyla harcama birimlerince uygulanacak mali işlemlerin süreç akış şeması Ek-1 düzenlenerek 

yönergeye eklenmiştir. Harcama birimleri yapacakları satın almalarda bu akış şemasına uygun hareket 

edeceklerdir. 

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe 

yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi 

düzenlemekle görevlendireceklerdir. Yapılan bu görevlendirmeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 

da bildirilecektir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme 

emri belgesi ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tam olup olmadığı hususları ile 

daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapacaklar; yapılan  kontrol 

sonucunda işlemlerin uygun görülmesi halinde ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun 

görülmüştür” şerhini düşerek imzalayacaklardır. 

 

Süreç Akış Şeması 

Madde 6 – Harcama birimleri yapacakları satın almalarda ve bu alımlara ilişkin ön mali 

kontrollerde yönerge ekinde yer alan Ek-1 sayılı  süreç akış şemasına uygun olarak hareket edeceklerdir. 

 

Kontrol Usulü 

Madde 7 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında yapılan kontrol sonucunda, mali karar ve 

işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür”  

şerhi düşülecek veya durumuna göre yazılı görüş düzenlenecektir.  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca mali karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise 

nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tabi karar ve işlem belgeleri eklenmek 

suretiyle ilgili birime gönderilecektir. 

 

Kontrol Yetkisi 

Madde 8 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında ön mali kontrol yetkisi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanına aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri Strateji Geliştirme 

Daire Başkanı tarafından imzalanacaktır. Başkan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı 

olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı iç kontrol alt birimine devredebilir. Strateji Geliştirme Daire 

Başkanının harcama yetkilisi olması durumunda ön mali kontrol görevi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerin 

kontrolü, iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir. 

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

ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. 

 

Görevler Ayrılığı İlkesi 

Madde 9 - Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığında ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname 

ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin 

teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında 

görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar. 
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ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLER 

 

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları  

Madde 10(A)- İhale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt 

evrakı ve sözleşme tasarılarından ekonomik sınıflandırması aşağıda gösterilenlerden tutarları 

150.000,00 TL  (Yüz elli bin Türk Lirası)’nı aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile ön mali 

kontrolü yapılmış sözleşmelere ilişkin ödeme emirleri ön mali kontrole tabidir. Bilimsel araştırma 

projelerine ilişkin harcamalarda 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası)’ nı aşan taahhüt ve sözleşme 

tasarıları ön mali kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir. 

Bu suretle ön mali kontrole tabi tutulacak harcamaların ekonomik sınıflandırmaları ve 

açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 Tablo1 

Ekonomik 

Sınıflandırma 

 

Açıklama 

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

(Su, Doğalgaz ve Elektrik Alımlarının Ödeme Emirleri Hariç) 

03.5 Hizmet Alımları  

(Haberleşme giderleri ve Tarifeye Bağlı Ödemeler Hariç) 

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri 

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 

06.1 Mamul Mal Alımları 

06.2 Menkul Sermaye ve Üretim Giderleri 

06.3 Gayri maddi Hak Alımları 

06.5 Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri 

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

 

               Tablo 1’ de yer verilen ekonomik sınıflandırmanın dışında kalan taahhüt evrakı ve sözleşme  

tasarılarından  tutarları  (kamulaştırma giderleri hariç) 1.000.000,00.-TL (Bir Milyon Türk Lirası)’ 

sını aşanlar kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir. 

 
Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, “İhale sonucunun bütün isteklilere 

bildirim tarihinden itibaren İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte yer verilen itiraz 
süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan 
kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini 
izleyen tarihten itibaren on gün geçtikten ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı 
hususuna ilişkin sorgulama yapıldıktan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise 
Kamu İhale Kurumu tarafından nihai karar verildikten sonra” ihale sürecine ilişkin tüm bilgi ve 
belgeleri içerecek şekilde oluşturulan 1 asıl 1 suret olmak üzere iki nüsha işlem dosyası ile birlikte 
harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  

 
Kontrol edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek işlem dosyasına 

aşağıda sayılan bilgi ve belgeler ön mali kontrol talep yazısı ile birlikte Ek-2 sayılı Dizi Pusulasındaki 
sıralamaya uygun olarak eklenir.  

a)  Ek-2 sayılı Dizi Pusulası. 

b)  Ek-5 sayılı satın alma izin belgesi. 

c)   Ertesi yıla geçen yüklenmelerde üst yönetici onayı. 

ç)   Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde Cumhurbaşkanlığı onayı. 

               d) 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projeler üzerinde yapılacak her türlü ek veya 

değişikler  için  2021  Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2021 Yılı Yatırım  Programının Kabulü ve 

Uygulanmasına Dair Kararın ilgili hükümleri gereği  yetkili makamlardan (Cumhurbaşkanı, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, Üst yönetici) alınması gereken izin ve onaylar. 
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e) İlgili mevzuatı gereğince çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli olan işlerde 

ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin veya kararları.  

                f) Yapım işlerinde (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin (c) bendinde istisna 

sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler,  

g) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre idare veya 

Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunduğu takdirde itiraz ve şikayet dilekçeleri ile buna ilişkin 

yazışmalar.  

ğ) Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri. 

h) Onay/İhale onay belgesi. 

ı)  İhaleye ilişkin tüm şartnameler.  

i)  Sözleşme tasarısı. 

j) İhaleye katılan isteklilerin ekap üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirenlerin 

listesi.  

      k) 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan 

yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form. 

l )  KİK tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu.  

m) İhaleye ilişkin ilanların ilan tarihini de gösterir suretleri.  

n)  İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları.  

o)  İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (Asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi 

onayı.   

ö)  Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri 

uyarınca düzenlenmesi gereken dizi pusulasında yer verilen standart formlar.  

                   p) Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair 

belgeler. 

r) Ön yeterlik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni 

olan bütün belgeler.   

               s)  Ekonomik açıdan en avantajlı I. ve II. teklif sahiplerinin teklif zarfları ve zarf içinde sunulan 

şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı. 

ş)  İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları ve geçici teminat suretleri. 

      t) İhaleye katılan aday ve isteklilerin Kamu İhale Genel Tebliği 30.5’inci maddesi gereği 

başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için ve yine ihale kararı ihale yetkilisince 

onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 

için  ekap’ tan alınan ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını gösterir teyit belgesi. 

u)  Sınır değer hesabını gösterir belge. 

ü) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış ve uygun bulunmamış ise uygun görülmeyen 

belgeler. 

v)  Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış ve uygun bulunmuş ise isteklilerce sunulan açıklama 

dosyası. 

y)  İhale komisyonu kararı. (Kararda ihale yetkilisi onayı ve onay tarihinin belirtilmiş olması 

gerekir.) 

               z)  Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğine ilişkin standart form.  

 

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, evrak 

giriş tarihini izleyen iş gününden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının asıl 

nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama yetkilisine gönderilir.  

 

 

Sözleşmeye bağlanan taahhüt dosyalarının taahhüt kayıtları 

Madde 10(B)- Ön mali kontrolü tamamlanan sözleşme tasarılarından harcama birimi 

tarafından sözleşmeye bağlanan alımlara ait taahhüt dosyaları bir asıl bir onaylı suret olmak üzere iki 

nüsha halinde sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde taahhüt kayıtları 

yapılmak ve ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ekinde aslı Sayıştaya gönderilmek üzere aşağıda yer 

verilen belgeleri içerecek şekilde EK-3 sayılı dizi pusulası ekinde sıralamaya uygun olarak Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. 
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               a) İhale onay belgesi. 

b) İlanın yapıldığına ilişkin tutanak. 

c) İhale komisyonu kararı. 

d) Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğine ilişkin standart form. 

               e) Sözleşmeye davet yazısı ve eki sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belgelerin teyidine 

ilişkin tablo. 

               f)  Sözleşme. 

g) Kesin teminat alındığına ilişkin alındının onaylı örneği.  

ğ) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği 

ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğünü tevsik eden belgeler. 

               h) 4734 Sayılı Kanunun 10’nuncu maddesi gereğince istenilecek belgeler. 

ı)  Karara ait damga vergisi ve sözleşme damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı 

örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı. 

                i)  İş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin 

onay belgesi (üst yönetici onaylı) ile ek kesin teminata ilişkin belge ve sözleşme damga vergisinin 

yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği. 

               j)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi. 

               k) Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay. 

               l) Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar veya Üst Yönetici iznine tabi alımlarda izin yazısı.(Ertesi Yıla 

Geçen Yüklenmelerde Üst Yönetici Onayı-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemelerde Cumhurbaşkanlığı 

Onayı - Tibbi cihaz Alımlarında Sağlık Bakanlığından alınması gereken izin yazısı gibi.) 

               m) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.    

               n) Sözleşmeden önce alınması gerekli KİK teyidi. (yasaklı olup olmadığı) 

o)  KİK payının yatırıldığına dair dekont. (2021 yılı limiti 809.496,00 TL) 

 

Ön Mali Kontrolü Yapılan Taahhüt Dosyalarına Ait Ödeme Emri Belgesi 
      Madde 10(C)- Sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhüt bedellerinin ara ve kesin 

hakediş olarak yükleniciye ödenmesi aşamasında, alım çeşidine göre Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel 

Tebliği (Sıra No: 24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer verilen kanıtlayıcı 

belgeler (taahhüt dosyası hariç) eklenmek suretiyle ön mali kontrolü yapılmak üzere Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığına gönderilir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen ödeme emirleri ve ekleri İç Kontrol ve Ön 

Mali Kontrol Birimine geliş tarihinden itibaren en geç 4 (dört) iş günü içinde kontrol edilir. Yapılan 

kontrol sonucunda ödeme emirlerinden uygun görülenler ödenmek üzere muhasebe yetkilisine,  uygun 

görülmeyen ödeme emirleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görüş yazısı ile birlikte ilgili harcama 

yetkilisine gönderilir.  

 

Ödenek gönderme belgeleri 

Madde 11- Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılır. Ödenek 

gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe 

tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına 

ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri, 

en geç 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılır.  

Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine 

gönderilir. 

 

Ödenek aktarma işlemleri 

Madde 12- Harcama birimlerince talep edilen ödenek aktarımları, harcama birimlerinin talebi 

üzerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanır 

ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu şekilde 

yapılacak aktarmalar ilgisine göre kanun, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin 

düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılır. 

Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine 

gönderilir. 
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Kadro dağılım cetvelleri 

Madde 13- Kadro dağılım cetvelleri 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde,  Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığıyla uygunluk sağlandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına kontrole gönderilir. 

Kadro dağılım cetvelleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca en geç 5 (beş) iş günü içinde 

kontrol edilir. İlgililerine yapılacak ödemeler bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu 

cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde kontrol edilir. 

                           

Seyahat kartı listeleri 

Madde 14- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen esaslar 

çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 

düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç 3 (üç) iş günü içinde 

değerlendirilerek kontrol edilecektir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla 

ilgili birime gönderilecektir. 

 

Seyyar görev tazminatı cetvelleri 

Madde 15- Harcama birimlerince teşkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan seyyar görev 

dağılım listeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu kanuna 

dayanılarak yapılan düzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler  ve  Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere  uygunluk açısından en geç 3 (üç) iş günü içinde kontrol 

edilecektir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir. 

 

Geçici işçi pozisyonları 

Madde 16- Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen yetki çerçevesinde, çalıştırılacak 

geçici işçi pozisyon sayılarının (adam/ay)  sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrole tabidir. 

Geçici işçi pozisyonları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca en geç 5 (beş) iş günü içinde 

kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili 

birime gönderilecektir. 

 

Yan ödeme cetvelleri 

Madde 17- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun ek geçici 9’uncu maddesi 

kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde 

bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve 

esaslarına ilişkin olarak anılan kanunun 152’inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan 

Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya unvanları, 

sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın 

miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla 

dağılımını gösteren listeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilir. Kontrol işlemi 

ve süreci ile cetvellerin üst yönetici tarafından onaylanması hususu anılan Cumhurbaşkanlığı  Kararında  

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. 

 

Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri 

Madde 18 - Strateji ve Bütçe Başkanlığı  tarafından yıllık olarak vize edilen cetveller ile tip 

sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ve ilgili mevzuatı gereğince  

Strateji ve Bütçe Başkanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak 

sözleşmeler, kontrole tabidir. Bu sözleşmeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca, Devlet Personel  

Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye, ilgili 

kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden en geç 5 

(beş) iş günü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen sözleşmeler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla 

ilgili birime gönderilecektir. 
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Uygun Görülmeyen Mali Karar ve İşlemler 

Madde  19 - Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri 

tarafından gerçekleştirilen işlemler, harcama yetkililerince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı 

olarak bildirilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca bu tür işlemlerin kayıtları tutulacak ve aylık 

dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilecektir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında 

denetçilere de sunulacaktır. 

 

Harcamalarda Ön İzin 

Madde 20 - Rektörlüğe bağlı idari birimler ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi, tutarı ne 

olursa olsun yapacakları satın almalarda işlemlere başlamadan önce Rektörlük makamından ön izin alırlar 

ve bu izin belgesinin bir suretini ödeme emrine eklerler. 

 

               Düzenleme ve Koordinasyon Görevi 

               Madde 21- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, talimatın uygulanması hususunda 

koordinasyonu sağlamak ve uygulamada çıkabilecek tereddütleri gidermekle görevli ve yetkilidir.  

 

 

     Kontrol süresi 
     Madde  22- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrol ve uygun görüş işlemlerini belirlenen 

süre içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu yönergede belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin 

belirlenmesinde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının evrak giriş kayıt tarihini izleyen işgünü esas 

alınır.  
 

              Yürürlük 

               Madde   23  - Bu yönerge üst yönetici tarafından 15/02/2021 tarihinde onaylanmış olup 

onay tarihinden  itibaren yürürlüğe girer ve yenisi yayımlanıncaya kadar gelecek yıllarda da uygulanmaya 

devam edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER : 

1- Satın Alma İşlem Akış Şeması  (2 Sayfa) 

2- Dizi Pusulası  (1)  (3 Sayfa)    

3- Dizi Pusulası  (2)  (3 Sayfa) 

4- Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci  (1 Sayfa ) 

5- Satın Alma İzin Belgesi   (1 Sayfa) 
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