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ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 79231057-612.02
Konu : Ön Mali Kontrol Limitleri

REKTÖRLÜK MAKAMINA

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun
Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesi ve 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. ve 60. Maddelerine ve İç Kontrol ve Ön
Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden hazırlanan Ordu
Üniversitesi Rektörlüğü Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin 20
inci Maddesinde; “Yönergede belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve
işlemlerin de aynı şekilde Başkanlık tarafından kontrol edilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.
Bu konuda yapılacak düzenlemeler, ilgili birimin Başkanlığa önerisi ve/veya Başkanlığın talebi
üzerine Üst Yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Başkanlığın ön mali kontrolüne tabi
tutulacak mali karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu
itibarıyla belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin
kullanımına ilişkin yapılacak olan harcama işlemlerinin (KDV hariç Mal ve Hizmet alımları için
beşyüz bin Türk Lirasını, Yapım İşleri için beşyüz bin Türk Lirası) kadar olan tutarlar
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacak ön mali kontrole tabi
tutulmayacaktır. Su ve elektrik alımları, haberleşme giderleri ve tarifeye bağlı ödemelerin
dışındaki mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde limitleri aşan tutarlardaki, tüm ihale
sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabi tutulacaktır.

Yukarıda belirlenen parasal limitlere eşit veya üstünde olan ihale taahhüt ve ihale
sözleşme tasarıları ve bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası, harcama
birimince Ordu Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin
10. Maddesinde sayılan belgeler eklenerek kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilecek
ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ön mali kontrol için
gönderilecektir.

Harcama biriminde ödeme emri belgesi düzenleyicileri tarafından yapılan kontrol
sonucunda ödeme emri belgesi üzerine Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Ön Mali Kontrol
İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin 6. Maddesine göre Kontrol Edilmiş ve Uygun
Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanacaktır.
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Birimler tarafından yapılacak harcama işlemlerinde yukarıda belirtilen hususlara göre
işlem yapılması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Sedat ÇAKMAK
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

Doç. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN
Genel Sekreter V.

O L U R

e-imzalıdır
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ

Rektör
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