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Onay için sistem üzerinden Gerçekleştirme görevlisine gönderilir.

ry,
Fakültemizin ihtlyaçları tespit edilir.

ı

Mylyene ve kabul komisyonu raporu olumlu ise; Taşınır İşlem Flşi hazır|anır veMYS'ye gönderilir,

I
MYS Üzerinden Varlık İşlem Fişi Alınır.

Teklif formları, piyasa araşt|rma tutanağı ve kabul komisyonları raporu doğrulfusunda
fatura Mys sistemi üzerin ıdengirilir. 

I

Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden kontrol eder. onaylar ve harcamayetkilisineonayiçingönderir. 

I

sistem üzerinden muhasebe birimi personeli onayladıktan sonra muhasebe birimi
personeli tarafından anlaşmalı barıkaya aktaıma işlemi yapı|ır.

Maaş ve
Tahakkuk
personeli

Gerçekleştirme
Görevlisi

Harcama yetkilisi

Muhasebe Birimi

Maaş ve
Tahakkuk
personeli

- 657 Sayılı Kanun

- 5434 Sayılı Kanun

_ 29l4 Sayılı Kanun

- Ödeme Emri Belgesi

- Tahakkuk
Teslim Tutanağı
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Başla

GeÇici görevlendiriIenler görev dOnUşU, şehir dışındaki bir kurumdan nak1en atananlar işe
baŞladıktan sonra hazırlayacakIarı Geçici/Sürekli Görev Yolluk Bildirimi ve harcamaya
esas belgeleriyle birlikte Tahakkuk Servisine başvurur.

Sürekli/GeÇici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yuriirlükteki mevzuata
göre kontrol edilir.

Mys sistemi üzerinden, yolluk alacak personel bilgileri güncellenir ve kontrol edilirMys sistemi üzerinden ödeme emri be|gesi o|uşturulur. onay için sistem üzerinden
Cerçekleştirme görevIisine gönderir.

Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden kontrol eder. onaylar ve Harcama
YetkiIisine onay için gönderir.

Harcama yetkilisi sistem üzerinden kontrol eder onaylar ve Muhasebe birimine
gönderir.

Harcama_yetkiIisi onaytadıktan sonra sistem üzerinden ödeme raporlarını 2'şer nüsha
yazdrnr. Ödeme Emri belgesi ve eklerini Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcamayetkilisine imzalatır. Taiakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı iç kontrol birimlne teslim eder.

Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalalıır.

Hazır!ayan

Tüakkuk personeli

Gerçekleştirme
Görevlisi

Harcama yetkilisi

Shateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

- 657 Sayılı Kanun

- 5434 Sayılı Kanun

- 29l4 Sayılı Kanun

- Odeme Emri Belgesi

- Taiıakkuk Teslim
Tutanağı
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ı
Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da KBS sisteminden çıkışı
yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır.

Kesintiler ( icra,sendik4 u"",*,*" tazminat ödemelerinde 657
sayı|ı kanunun l52.maddesine göre 7 günü aşarı hastalık izin süreleri
v.b.) girilerek maaş hesaplatma işlemi tamamlanır.

+
Maaş BiIgiteri, sistem üzerinden güncellenir ve kontrol edilir. Onay
için sistem üzerinden Gerçekleştirme görevlisine gönderir.

+

Harcama yetkilisi onayladıkan sonra Muhasebe Birimi personeli sistem
üzerinden Maaş raporlarını yazdırır. Ödeme Emri belgesi ve eklerini
Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama yetkilisine imialatır. Tüakkuk
teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte strateji Geliştirme Daire
Başkan|ığına teslim eder.

Strateji Gel iştirme Başkanlığı
işlemi yapıIır.

An l aşmal ı Bankaya aktarma

yetkilisi

iştirme Daire

- 657 Sayılı Kanun

- 5434 Saylı Kanun

- 29l4 Sayılı Kanun

- ÖEB ve ekleri
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Oğretim elemanlarından Bölüm Başkanı tarafından imzalı halde
alınaıı ders yükü bildirim formları Fakülte Seketeri ve Dekaıa
imzalatılır.

KBS Ek Ders sistemi üzerinden, Ek ders ücreti alacak personel
bilgileri güncellenirve kontrol edilir İlglli aya ait fii|en yapılan
derslerden zorunlu ders yükü düşülUp geriye kalan derslerin bordrosu
ve banka listesi düzenlenir. kBs sistemi üzerinden ödeme emri
belgesi olu$urulur. Onay için sistem üzerinden Gerçek|eştirme
görevlisine gönderir.

l
Cerçekleştirme görevlisi sistem tlzerinden kontrol eder. Onaylar ve
harcama yetkilisine onay için gönderir.

İll'ff #lİ'Jil'l1Ti,.T:"denkontrolederonaylarve

Harcama yetkiIisi onayladıktan sonra sistem üzerinden ödeme
raporlarını 2'şer nüsha yazdırır. Ödeme emri belgesi ve eklerini
gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzalatır. Tahakkuk
teslim tutanağı hazırlaııır ekleri ile birlihe Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı İç Kontrol Birlmine teslim eder.

ı
Sistem üzerinden muhasebe birimi personeli onayladıktan sonra
Stratej i Gel i ştirme Daire B aşkanlığı personeli tarafı ndarı anl aşmalı
bankaya aktarma işlemi yapılır.

l

Maaş Mutemedi

Gerçekleştirme
Görevlisi

Harcana
yetkilisi

Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

- 657 Sayılı Kanun

- 5434 Sayılı Kanun

- 29l4 Sayılı Kanun

- Ödeme Emri Belgesi

- Tüakkuk Teslim
Tutanağı
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