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SORU: Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarında ön 

mali kontrol sınırı nedir? 

CEVAP: Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve 

sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları 

için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için üç 

milyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu 

tutarlara katma değer vergisi dahil değildir. 

 

CEVAP: Ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve 

işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, 

tutar ve konu itibarıyla belirlenir, üst yöneticinin 

onayıyla yürürlüğe konulur. 

Ön mali kontrol için farklı tutarlar belirlenebilir mi? 



 

 

 

SORU: Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali 

Kontrole ne zaman gönderilmelidir? 

ÖRNEK: Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulüne göre gerçekleştirilen bir 

ihalede kesinleşen ihale kararının teklif veren tüm 

isteklilere 10.01.2021 tarihinde bildirildiği 

varsayıldığında istekliler tarafından 20.01.2021 

tarihi mesai bitimine ilgili idareye itiraz 

başvurusunda bulunabileceklerdir. Şikayet 

olmaması halinde ise ön mali kontrole ilişkin 

dosyanın en erken 21.01.2021 tarihinde 

gönderilmesi  gerekecektir. 

CEVAP: Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları 

sözleşme imzalanmadan önce şikayet veya itirazen 

şikayet süreçlerinin tamamlanmasından sonra ön 

mali kontrole gönderilmelidir. 



 

 

 

 

 

 

 

CEVAP: Şikayet süreci veya itirazen şikayet süreci 

tamamlanmadan ön mali kontrol yapılmak üzere 

gönderilen dosyalar ilgili birimine iade  edilir. İade 

edilen dosyalar ise şikayet süreçlerinin 

tamamlanmasından sonra yeniden ön mali kontrole 

gönderilmesi gerekmektedir. 

SORU: Şikayet veya itirazen şikayet süreci 

tamamlanmadan ön mali kontrole gönderilen 

dosyalara hangi işlem uygulanır? 

SORU: Sözleşme imzalandıktan sonra ön mali kontrol 

yapılabilir mi? 

CEVAP: Sözleşme imzalandıktan sonra ön mali kontrol 

işlemi yapılamayacağından, dosya harcama birimine 

iade edilir. 



 

SORU: Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi 

tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş 

verilmiş olması durumunda harcama yetkililerinin ve 

gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan 

kaldırır mı? 

SORU: Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş 

verilmemesi harcama yetkilisi bakımından bağlayıcı 

mıdır? 

 

CEVAP: Malî 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. 

CEVAP: Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş 

verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz 

olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi 

tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. Ancak 

ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği 

halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 

işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur 

ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. 



 

SORU: Ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilecek 

dosyalarda bulunması gereken evraklar veya ayrıntılı 

bilgiye nerden ulaşılır? 

SORU: Ön mali kontrole gönderilmeden sözleşme 

imzalanırsa ödeme aşamasında sorun olur mu? 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

CEVAP: Ön mali kontrole gönderilecek dosyalarla ilgili 

ayrıntılı bilgileri içeren Bakanlık Ön Mali Kontrol 

İşlemleri Yönergesine Bakanlık Strateji Geliştirme 

Başkanlığı web sayfası üzerinden ulaşılabilir. 

CEVAP: İç ve dış denetim mekanizmalarının süreçleri 

hariç olmak üzere; Merkezi Yönetim Harcama 

Belgeleri Yönetmeliğine göre ön mali kontrole tabi 

olan ödemelerde “vize veya uygun görüş yazısı” nın 

ödeme evrakına kanıtlayıcı belge olarak eklenmesi 

zorunludur. 


