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TEŞEKKÜR

Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planında öngörülen sonuçlara dayanılarak
standartlarımızın revize edilmesi ve ilave çalışmalar ile Daire Başkanımızca da onaylanan bu
rehber çalışmada, yardımlarını esirgemeyip katkılarından dolayı Daire Başkanlığımız
personeline tek tek teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Saygılarımla arz olunur.
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Üniversitemizin Görev Ve Vizyonu
Üniversitemiz Misyonu: Uşak Üniversitesi, aklın ve evrensel değerlerin ışığında ürettiği
bilgiyi başta öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, küresel ve yerel sorunların çözümüne
katkıda bulunmak amacıyla fikir ve düşüncelerini özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum
olmayı görev edinmiştir.

Üniversitemiz Vizyonu: Verdiği eğitimle; özgüvene ve sorun çözme becerisine sahip,
yaratıcı, sorgulayan, mutlu bireyler yetiştirmenin yanında; ürettiği bilgi ve hizmetlerle tercih
edilen, şeffaf, hesap verebilen bir üniversite olmaktır.

Daire Başkanlığına İlişkin Genel Bilgiler

Daire Başkanlığımız Görev Ve Vizyonu
Daire Başkanlığımız Misyonu: Uşak Üniversitesi olanaklarının gelişmesi ve hizmet
kalitesinin yükseltilmesinin desteklenmesi için gerekli analiz, planlama, eşgüdüm
çalışmalarını hazırlamak ve izlemek. Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında
kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine
etmek. Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim
kurmak ve işbirliği yapmak ve de mevzuatlarda öngörülen strateji geliştirme birimlerinin
fonksiyonları yerine getirmek.
Daire Başkanlığımız Vizyonu: Uşak Üniversitesinin dünya standartlarına ulaşması için
kurumsal öncü olan; hizmet anlayışında etkili ekonomik ve verimli hizmet politikasıyla mali
hizmetlerin ve kanunlarla verilmiş diğer görevlerin yapılması sırasında her türlü inceleme ve
izlemeye açık hesap verilebilir, şeffaf, saygın ve güvenilir bir daire başkanlığı olmaktır.

Daire Başkanlığımız Alt Birim/Şubelerin Yapısı
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ Md 4
Strateji geliştirme birimleri
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Madde 4 — Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar
kapsamında yürütülür:
a) Stratejik yönetim ve planlama.
1) Misyon belirleme.
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.
c) Yönetim bilgi sistemi.
d) Malî hizmetler.
1) Bütçe ve performans programı.
2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3) İç kontrol.
İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler
tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından
yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir.
Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer
faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından
yürütülmesi zorunludur.
Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji
geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt
birim yöneticisi tarafından yerine getirilir.
Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması (bknz.yukarıdaki bilgi usul ve esaslar md.4)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SEKRETERLİK

BÜTÇE VE
PERFORMANS
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ÖN MALİ KONTROL

ÖDEME ÖNCESİ
KONTROL

Daire Başkanlığı Personel Yapısı Ve Yeterliliği

Başkanlığımızda çalışan 13 personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

kapsamında;1 personelde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında toplam 14
personel istihdam edilmektedir.
Başkanlığımız kadro cetvelinde 13.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1 adet
daire başkanı, 2 adet şube müdürü,1adet mali hizmetler uzmanı, 3 adet mali hizmetler uzman
yardımcısı, 2 adet şef, 1 adet istatistikçi, 2 adet bilgisayar işletmeni,1 adet veznedar olmakla
beraber 1 personelde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa kapsamında uzman
olarak görev yapmaktadır. Başkanlığımızda personel sayısı yetersiz olduğundan sekreterlik
işlerini yürütmek üzere kısmi zamanlı öğrenci daire başkanlığında part-time olarak
çalışmaktadır.
Başkanlığımız alt birimlerinde görev yapmakta olan personel arasında görev dağılımı
yapılırken personelin liyakatı ve performansı dikkate alınmıştır.
Üniversitemiz 17.03.2006 tarihinde kurulmuş ve personelin tamamı üniversite
kurulduktan sonra atanmıştır. Daire Başkanlığımız; çalışan personelin yetişmesi için özel ve
kamu kuruluşları tarafından düzenlenen seminerlere katılımı desteklemektedir.
Bütün bunların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10’uncu maddesinde
amirlerin maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini kontrol etmekten
görevli ve sorumlu olduğu belirtildiğinden, Başkanlığımız Daire Başkanı görev alanlarıyla
ilgili olarak personelin yeterliliğini sürekli olarak izleyip, personelin yetersiz kaldığı
durumlarda personele bilgi ve kaynak sağlayarak ve yol göstererek personelin yetişmesine
katkı sağlamaktadır.

Kayıt Ve Dosyalama Sistemi
Kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi, evrak
havale ve takiplerindeki genel esasların yeniden değerlendirilerek otomasyon tekniklerine de
9
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uygun bir kodlama standardının sağlanması maksadıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından Üniversitelerin yazışma kodlarının yeniden düzenlendiği ve Üniversitemiz
birimlerinin yeni yazışma kodlarının neler olduğu 06.03.2013 tarih ve 33424009-07-110 sayılı
yazı ile bildirilmiştir. Buna göre Başkanlığımız birimlerinin yazışmalarında kullanacağı
yazışma kodları aşağıda yazılı olduğu gibidir.
Uşak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yazışma kodları:
12567739 Başkanlık yazışmaları
90937419 Bütçe ve Performans Şubesi
76455362 Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi
51036969 Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
90997844 İç Kontrol Şubesi
25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/7 sayılı Standart
Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesinde; Üniversitelerin ana faaliyetlerine yönelik
dosya planlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca en kısa sürede hazırlanarak
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderileceği, mezkur Genel Müdürlükçe
onaylanmasını müteakip ortak alanlarla birlikte üniversitelerde kullanılmaya başlanacağı
belirtilmiştir.
Bu nedenle Üniversitelerin kullanacağı standart dosya planının Yükseköğretim Kurulu
tarafından hazırlanarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne onaylanmasını müteakip
kullanılmaya başlanacaktır.
16.07.2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

2008/16 sayılı

Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesinde; Kamu adına görev yapan
kurum ve kuruluşların faaliyetleri sonucu oluşan belgelerin kayıt altına alınması ve bu
belgelerin istenildiği anda erişilebilir şekilde yönetilmesi, kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir
parçası ve bir kamu görevidir. Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf,
verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi
haline gelmiştir. Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ve e-kurum yapısının temelini
elektronik bilgi sistemleri oluşturmaktadır.
Elektronik belgelerin kayıt altına alınması, kullanılması ve arşivlenmesi konularında
çalışma yapma görevi E-Dönüşüm İcra Kurulu’nun 9 Eylül 2004 tarih ve 7 numaralı Kararı
ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne verilerek TSE 13298 no’lu standardın yayınlanması
sağlanmıştır. Hazırlanan bu standart kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları elektronik
belge yönetim sistemleri için temel bir kaynak teşkil etmektedir.
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Kamu kurum ve kuruluşları oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde
TSE 13298 no’lu standarda göre işlem yapacak, ayrıca üretmiş oldukları elektronik belgenin
kurumlar arası paylaşımını www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinde belirlenen kurumlar
arası elektronik belge paylaşım hizmeti kriterlerine göre gerçekleştirecektir.
Bu nedenle 16.07.2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/16
sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesi gereğince Üniversitemiz
Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmiş bulunmaktadır.

Daire Başkanlığı Personelinin Ortak Görev Ve Sorumluluklar
ASorumluluklar
1Başkanlığımız hizmetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden, bütün personel
Daire Başkanının vereceği talimatlara karşı sorumludur,
2Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli
olarak katılmak,
3Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen
vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak,
4Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve
diğer ilgili mevzuata riayet etmek,
5-

Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek,

6Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın
gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları
belirten özet, rapor halinde hazırlamak, gerektiğinde bunları çeşitli araçlarla diğer çalışma
arkadaşlarına aktarmak,
7Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati
göstermek,
8Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket
etmek,
9Çalışma saatleri içerisinde hiçbir şekilde memuriyet terbiyesine yakışmayan hal ve
hareketlerde bulunmayıp, her bir personelin “devlet memuru” olduğunu unutmadan iş
arkadaşlarına davranışlarında saygısız üslup, hal ve hareketlerde bulunmamak,
10Kullanılan/kullanılacak araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde
bulundurulmasını sağlamak, demirbaş malzemeleri zarar vermeden, korunmasına özen
göstererek düzenli ve verimli bir şekilde kullanmak, Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve
11
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gereçleri korumak ve saklamak, hatalı kullanma ve kaybolma halinde rayiç bedelleri
üzerinden ödemekle yükümlüdürler.
11Görev aldığı şubede meydana gelen, organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev
tanımı, yetki ve sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü
değişimi/oluşumu iç kontrol standartlarına yansıtılabilmek amacıyla, iç kontrol birimine
sözlü, yazılı veya e-posta ile bilgi vermek.
12- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizzat sistemden yazıp
hazırlamak.
13-

Mesai saati, sabah giriş 8.30, akşam çıkış 17.30 saatlerine riayet etmek.

14-

Mevzuatın öngördüğü ve amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

15Birim içi haberleşmelerde, iş akışı hızını sağlamak adına zaman kaybı olmaması için
her bir personelin kurum e-posta adresini mesai saatleri içinde açık tutup kontrol etmek.
16Herbir personelin, şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi
ve de diğer personeller ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
17Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
18- Tüm personelin sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele
hizmete ilişkin işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler
geliştirmek.
19-

B-

Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.

Talimatlar

01İzinlerin kullanılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da belirtilen usul ve
esaslara uyulmasına özen gösterilecektir. Öncelikle izin kullanmalarda yıllık izinlerin
kullanılması esastır.
02Mesai saatlerindeki izinlerini Şube Müdürleri ve/veya Daire Başkanlarından
alacaklardır.
03Şube sorumluları, birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarının eğitiminden ve de yaptıkları
işlemlerin doğruluğundan sorumludurlar.
04Tüm personel mali mevzuat da meydana gelecek yenilik ve değişiklikleri takipten
sorumludur.
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05- Görevlerin eksiksiz ve zamanında yapmalarını, görevlerini yerine getirirken hak
sahiplerine ve mesai arkadaşlarına yardımcı olmaktan ve saygılı olmaktan sorumludur.
ONAYLAYAN
Mesut ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Hassas Görevler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
1) İdarenin stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
2) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite
ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,
3) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
4) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını
üst yöneticiye sunmak,
5) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar
sağlamak,
6) Ön malî kontrol görevini yürütmek, ve görüş bildirmek
7) Uzman ve uzman yardımcılarını mali hizmetler biriminin tüm
fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere
dengeli bir şekilde görevlendirmek.
8) Şubelerde ve alt birimlerde hizmetlerin ve görevlerin yerinde ve
zamanında yerine getirilmesi, etkili, süratli ve verimli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak,
9) 5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci
maddesinde sayılan görevlerle, Kanun, tüzük, yönetmelik ve
yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,
10) Kanun ve diğer mevzuatta belirlenen görev ve yetkiler çerçevesinde
Başkanlığı temsil etmek,
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Mesut ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

11) Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen,
diğer işleri ve işlemleri yapmak,
12) Daire başkanlığında, mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak
13) Daire Personelini sevk ve idare etmek,
14) Personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını
almak,
15) Şubelerde bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri
yönünde gerekli desteği sağlayarak, hizmet içi eğitim programlarının
uygulanmasını sağlamak,
16) Kurum kalite komisyonunda görev almak.
17) Üniversite uyum eylem planı revize grubunda görev almak.
18) İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunda görev alamak.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yazı İşleri
1.Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlem tesis
etmek

Namık Kemal YİĞİT/ Bilgisayar
İşletmeni
Namık Kemal YİĞİT/ Bilgisayar
İşletmeni

2.Personel özlük işlemlerini takip
etmek(terfi,atama,hastalık izni,yıllık izin,mazaret
izni v.b.)
3.Başkanlık web sitesini düzenlemek

Namık Kemal YİĞİT/ Bilgisayar
İşletmeni

4.Taşınır kayıt yetkililiği görevini yerine getirmek

Namık Kemal YİĞİT/ Bilgisayar
İşletmeni

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Yetkilisi
Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve
fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak,
saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili
mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır
bulundurmak.
Muhasebe birimini yönetmek.
Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
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Faruk ALABAY
Şube Müdürü
Muhasebe Yetkilisi

7) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde
tutulmasından,
8) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu
aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce
incelenmesi ve kontrolünden,
9) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde
bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre
yapılmasından,
10) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili
mevzuata göre kontrol etmekten, sorumludur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürlüğü
1) Mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek.
2) Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli
cevapları yazmak, paraf sonrası Daire Başkanına sunmak,
yazışmaları sınıflandırmak
3) Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak.
4) Sorumluluğuna verilen şubenin çalışma programını hazırlamak, birim
amirine sunmak ve uygulamak, şube çalışmalarını, daire başkanlığı
hizmet politikası ve çalışma plan ve programlarına göre yönetmek,
şube personelinin şube içi oryantasyonunu sağlamak.

Faruk ALABAY
Şube Müdürü

5) Şube personelini; sevk ve idare etmek, izinlerini imzalamak.
6) Bilgi edinme ve mali görüş yazısı taleplerine cevap vermek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şube Müdürü
1-Mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek.

2-Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli
cevapları yazmak, paraf sonrası daire başkanına sunmak, yazışmaları
sınıflandırmak
3-Şube personelini; sevk ve idare etmek, izinlerini imzalamak.

Hicran ALP / Şube Müdürü

Hicran ALP / Şube Müdürü
Hicran ALP / Şube Müdürü
Hicran ALP / Şube Müdürü

4-Daire Başkanlığımız gerçekleştirme görevliliğini yerine getirmek.
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5-Banka protokol ve sözleşmeleri takip işlemini yapmak.

Hicran ALP / Şube Müdürü

6-Bilgi edinme ve mali görüş yazısı taleplerine cevap vermek.
Hicran ALP / Şube Müdürü
7- Ödeme Öncesi Kontrol Biriminin işlemlerini takip etmek.
8- Birim kalite komisyonu başkanlığı yapmak.
9- Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hicran ALP / Şube Müdürü

Hicran ALP / Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Şubesi
1.Kesin hesabın tam ve doğru olarak mevzuatta
öngörülen yasal süreler içerisinde hazırlanması

Fatma AKBULUT Mali Hiz. Uzm. Yrd.

2.GYMY raporlarının kamu oyuna açıklanması

Fatma AKBULUT Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

3. İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile
icmal cetveli tam ve doğru olarak mevzuatta öngörülen
yasal süreler içerisinde hazırlanması.
4.Avrupa Birliği hibe işlemlerinin yapılması.

Fatma AKBULUT Mali Hiz. Uzm. Yrd.

5.Projelere ait(Bap,Farabi,Tübitak,Mevlana vs.) banka
hesaplarının açılması, kontrolü ve kapatılması.

Fatma AKBULUT Mali Hiz. Uzm. Yrd
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

6.Aylık hesap evraklarının(Ödeme emri belgesi,Mif vb.)
Sayıştay denetimine hazır hale getirilmesi.

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Serap YILDIZ/Veznedar
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

7. Maaş,Ek Ders,Yolluk,Hakediş ödemelerinin yapılması

8. SGK primlerini/ keseneklerini yasal süresi içinde
ödemek ödenmesi.

Serap YILDIZ/Veznedar
Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Serap YILDIZ/Veznedar
Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
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9. Maaş sonrası, kurum personeline ait emanet hesapları
(icra, nafaka, sendika, kefalet vb.) içinde bulunulan ay
sonuna kadar(15-30 tarihleri arası) zamanında ödenmesi.

Serap YILDIZ/Veznedar

10. 3’er aylık kefalet bordrolarını takip eden ay
içinde(01-30 tarihleri arası) Kefalet Sandığı’na
bildirmek.

Serap YILDIZ/Veznedar

11. Vergi beyannamelerini süresi içinde beyan edip,
ödenmesi.
12.Hazine Müsteşarlığından her ay üç aylık nakit
talebinde bulunmak

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Serap YILDIZ/Veznedar
Fatma AKBULUT/ MaliHiz.Uzm.Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

13.Vergi,İcra Daireleriyle ilgili yazışmaların yapılması.

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

14.Banka hesaplarının kontrolünün yapılması.

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

15.Kişi borçlarının takibi ve tahsili
16.Kamu idare hesaplarının Sayıştay Başkanlığına
bildirilmesi

Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Serap YILDIZ/Veznedar

17.Ocak ayında üniversitenin likit durumunun tespiti ve
Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi.

Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
18.Üniversitenin Taşınmaz Kira Gelirlerinin Takibi
19.Taşınır /Taşınmaz mal işlemleri

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

20.Firma/kişi haciz ihbarnamelerine 7 gün içinde cevap
vermek.
21.Üniversitenin Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

22.Üniversitenin Vadeli Mevduat Hesaplarının Faiz
Kontrolü
23.Banka İle İlgili Yazışmaların Yapılması.

Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

24. Her ödeme günü için verilen gönderme emirleri
hesabının kapatılması.

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

25. Teminat mektuplarının kayda alınması ve hak
sahiplerine iade işlemlerinin takip edilmesi.

Serap YILDIZ/Veznedar

Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
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26. Ön mali kontrol görevini yerine getirmek.(Taahhüt
evrakı ve sözleşme tasarısı)

Fatma AKBULUT/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.
Onur MERMER/ Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kontrol Birimi
Ödeme aşamasında, kuruma ait tüm ödeme emri belgeleri ve eki
belgeler üzerinde;
Muzaffer ŞENMali Hiz.Uzm.Yrd.

a) Yetkililerin imzasını,

Gonca DAĞDELEN Şef
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam
olmasını,
MuhammetÇAKIR
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

Bilgisayarİşletmeni

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Tuğba BOZ

ödeme öncesi kontrol etmek.

Mali Hizmetler Uzmanı

SGB.net üzerinden işlem yapmak

say 2000i üzerinden işlem yapmak

Gonca DAĞDELEN Şef
Yan Ödeme Cetvelleri kontrol işlemini yerine getirmek.
Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı
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Gonca DAĞDELEN Şef
e-Sgk üzerinden işlem yapmak.
MuhammetÇAKIR
Bilgisayarİşletmeni

KBS sistemi üzerinden işlem tesis etmek.

Muzaffer ŞENMali Hiz.Uzm.Yrd.
Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı
Ön mali kontrol görevini yerine getirmek.(taahhüt evrakı
ve sözleşme tasarısı)
Muzaffer ŞENMali Hiz.Uzm.Yrd.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Planlama Ve Yönetim Bilgi Sistemi
1.Stratejik planın koordine edilmesi
ve hazırlanması

Dr. Fatih ŞAHİN/Uzman
Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi
Dr. Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi

2.İdare Faaliyet raporunun hazırlanması
3- Yönetim bilgi sistemi kapsamında iş
ve işlemleri yerine getirmek

Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi

4.Birim faaliyet raporunun
hazırlanması

Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikç

5.Performans programının
hazırlanması
6. Kurum kalite iç değerlendirme raporu
hazırlıklarında koordinasyon ve
sekretarya hizmetlerini yürütmek

Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi
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7. İç ve dış paydaşlar ile yılda en az bir
kez memnuniyet anketi düzenleyip bu
anket doğrultusunda rapor hazırlama
çalışmalarını yürütmek.

Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi

8. Diğer kurumlar tarafından gönderilen
ve
stratejik
planlama
birimini
ilgilendiren anket v.b çalışmalara cevap
vermek.
9- Birim kalite komisyonu üyeliği
yapmak.

Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi
Dr.Fatih ŞAHİN/Uzman
İnan AKTAŞ/İstatistikçi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe Ve Performans Programı Şubesi
Mehmet AYTEMİR/Şef
1.Bütçe tertibinin bulunup bulunmadığının
araştırılması
2.Bütçe tekliflerinin Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın öngördüğü mevzuatta belirtilen
sürelerde hazırlanması

Mehmet AYTEMİR/Şef

3.Yedek ödenek taleplerinin Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na bildirilmesi

Mehmet AYTEMİR/Şef

4.Bütçe kanunu ile kesinleşen bütçe rakamlarının
birimlerin teklif ve performanslarına göre Ocak ayı
içinde birimlere dağıtılması(Ödenek Dağıtma)

Mehmet AYTEMİR/Şef

5.Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait Kamu
20
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Yatırımları izleme Ve Değerlendirme Raporunun
hazırlanması

Mehmet AYTEMİR/Şef

6.Temmuz ayı sonuna kadar Kurumsal Mali Durum
Ve Beklentiler Raporunun hazırlanması(Cari Yıl)

Mehmet AYTEMİR/Şef

7.Mart sonu,Haziran sonu,Eylül sonu,Aralık
sonu olmak üzere 3’er aylık dönemlerdeki
yatırım harcamalarının Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na bildirilmesi

Mehmet AYTEMİR/Şef

8.Ödenek üstü harcamaların kontrol edilmesi

Mehmet AYTEMİR/Şef

Mehmet AYTEMİR/Şef

9.AFP (ayrıntılı finansman programı) yapılması

Mehmet AYTEMİR/Şef

10.3’er aylık ödenek göndermelerinin yapılması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol Şubesi
1-Üniversite Eylem Planının revize edilmesi, iç kontrol sisteminin
kurulması ve işleyişi, iç kontrol standartların uygulanması ve
geliştirilmesi konusunda çalışma yapmak. Üniversite Eylem Planı
Sonuçlarının belirli tarihlerde Üst Yönetici ve Hazine ve Maliye
Bakanlığına sunmak.
Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı
2- İç kontrol sistemini tüm birimler bazında değerlendirmek için gerekli
mekanızma oluşturup, Bakanlık(MYK MUB) ve de üst yönetime istenilen
sürelerde Kurumun, iç kontrol sistemi ve eylem planı kapsamında
oluşturulan “Üniversite Iç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu”
hazırlayarak sunmak.

3- Daire başkanlığı, birim iç kontrol standartlarının uygulanması ve revize
edilmesi çalışmalarının takip ve düzenlemesini yapmak.
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Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

4- Hazine ve Maliye Bakanlığının talimatı üzerine e-SGB sistemine
düzenli veri yüklemesi yapmak ve takibini sağlamak.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

5- Ön mali kontrol görevini yerine getirmek. Ön mali kontrole tabi mali
karar ve işlemlerin kontrolünü yapmak.
a-Tahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
b-Yan Ödeme Cetvelleri

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

6-Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ödeme öncesi kontrol sürecini
yerine getirmek(bknz. Ödeme öncesi kontrol iş akış süreci),

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

7- SGB.net ve e-sgk üzerinden işlem yapmak

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

8- say 2000i ve KBS sistemi üzerinden işlem tesis etmek.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

9- Bakanlığın öngördüğü şekilde, uzman yardımcılarına hizmet içi eğitim
vermek.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

10- Daire Başkanlığında, gerçekleştirme görevliliğine vekalet etmek.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

11- Taşınır kontrol yetkililiği görevini yapmak.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı
Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

12- Birim kalite komisyonu üyeliği yapmak.
13- Birim kalite yönetim temsilciliği yapmak.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

14- Bilgi edinme ve görüş yazısı taleplerine cevap vermek.

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

DAİRE

BAŞKANLIĞI

PERSONELİNİN

GÖREV/

SORUMLULUKLARI
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YETKİ

VE

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1- 5018 sayılı kanunun 60 ıncı maddesi, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi ve strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte yer
alan iş ve işlemleri yapmak yapılmasını sağlamak.
2- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlamak.
3- Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonunu yerine getirilmesini sağlamak.
4- Yönetim bilgi sistemi fonksiyonunu yerine getirilmesini sağlamak.
5- Mali hizmetler fonksiyonunun ;
 Bütçe ve performans programı
 Muhasebe, kesin hesap ve raporlama
 İç kontrol ve ön mali kontrol
Fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak.
6- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
8- İdarenin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında
koordinasyon sağlanarak, izlemek ve sonuçlandırmak, bu konudaki yazışmaları yapmak.
9- Malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda harcama birimlerini uygun
araçlarla bilgilendirmek.
10- Bakanlık ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
11- Alt birimlerde hizmetlerin ve görevlerin yerinde ve zamanında yerine getirilmesi, etkili,
süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini takip etmek.
12- Daire başkanlığında, mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak.
13- Daire Personelini sevk ve idare etmek.
14- Personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.
15- Şubelerde bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli
desteği sağlayarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
16- Şubeler ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Daire Başkanlığı şartlarını taşıyan kendisine en yakın yönetici.
Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri
1-Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmek.
2- Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
3- Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere
vermek veya göndermek.
4-Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden
bağımsız olarak düzenlemek.
5- Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi
ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen
sürelerde düzenli olarak vermek.
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6- Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
7- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
8- Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen
zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim
yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
9- Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı
devralmak.
10- Muhasebe birimini yönetmek.
11- Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları
1- Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
2- Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen
değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
3- Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme
emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
4-Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın,
düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
5-Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
6-Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı
devralırken göstermediği noksanlıklardan,
7-Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol
etmekten,
8- Yetkili mercilere yardımcı olup,hesap vermekten sorumludurlar.
Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları,
görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin
fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, ilgili Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca
yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.
Ayrıca ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
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Muhasebe yetkilisi işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder, denetime hazır
bulundurur ve Muhasebe-Kesin Hesap şubesinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak
yürütülmesini sağlar.

Şube Müdürü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
01- Mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip ederek, personeli, harcama
birimlerini ve Daire Başkanını bilgilendirmek,
02Birim/şube ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak,
paraf sonrası daire başkanına sunmak, yazışmaları sınıflandırmak.
03Kendi görev alanı içindeki ve diğer şubelerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam,
doğru ve zamanında oluşmasını sağlamak,
04Kendi sorumluluğunda olan büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı
korunması için gerekli tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde
ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
05Şube Personelinin tayini, nakil, görev, terfi, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük
hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde Daire Başkanına görüş sunmak.

06Şube personeline işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini
açıklayarak hizmet içi eğitim vermek,

07-

Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak,

08- Şubenin çalışma programını hazırlamak, birim amirine sunmak ve uygulamak,
çalışmalarını, daire başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programlarına göre
yönetmek.
09- Şubede meydana gelen; organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev tanımı, yetki ve
sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü değişimi/oluşumu
iç kontrol standartlarına yansıtılabilmek amacıyla, iç kontrol birimine yazılı, sözlü ve de eposta ile bilgi vermek.
10- Görev dağılımında kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri koordine etmek, personel
tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, yetkili kişi/mercilere bildirmek.
11- Sorumlu olduğu görevlere ilişkin tüm iş ve işlemleri süresinde hazırlamak.
12- Bakanlık tarafından istenilen bilgilerin ve raporların istenilen süre içerisinde gönderilmesi
işlemlerini takip etmek.
13- Aynı şubede görevli personele, iş ve işlemler konusunda yardımcı olmak.
25
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
15- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
16- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel
ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
17- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
18- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
19- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.
20- Amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.

2914/3c Kapsamında Görevli Uzmanın Görev ve Sorumlulukları
1- Kurum stratejik planı, performans programı, birim faaliyet raporu ve idare faaliyet
raporunun hazırlanması sürecinde görev almak.
2- Şubesinde meydana gelen: Organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev tanımı, yetki ve
sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü değişimi/oluşumu
iç kontrol standartlarına yansıtılabilmek amacıyla, iç kontrol birimine e-posta ile bilgi vermek
3- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizzat hazırlamak.
4-Kurum kalite iç değerlendirme raporu hazırlıklarında koordinasyon ve sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
5- İç ve dış paydaşlar ile yılda en az bir kez memnuniyet anketi düzenleyip bu anket
doğrultusunda rapor hazırlama çalışmalarını yürütmek.
6- Diğer kurumlar tarafından gönderilen stratejik planlama birimini ilgilendiren anket v.b
çalışmalara cevap vermek.
7- Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.
8- Görev dağılımında kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri koordine etmek, personel
tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, yetkili kişi/mercilere bildirmek.
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9- Sorumlu olduğu görevlere ilişkin tüm iş ve işlemleri süresinde hazırlamak.
10- Bakanlık tarafından istenilen bilgilerin ve raporların istenilen süre içerisinde gönderilmesi
işlemlerini takip etmek.
11- Aynı şubede görevli personele, iş ve işlemler konusunda yardımcı olmak.
12- Şubesine ait, gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve
arşivleme hizmetlerini takip etmek.
13- Şubesinde iş akış sürecinin aksamadan yürümesini sağlamak.
14-Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak,
15- 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
16- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
17- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
18- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilinde ki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel
ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
19- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
20- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek.
21- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.
İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.

İstatistikçinin Görev Ve Sorumlulukları
1- Kurum performans programı, birim faaliyet raporu ve idare faaliyet raporunun
hazırlanması sürecinde görev almak.
2- Kurum programlarının, idari planlamasında kullanılmak üzere istatistik bilgi kaydının,
toplanması, kontrolü, doğruluğu, yorumu ve sunulmasına ilişkin istatistik hizmetlerini idare
etmek,
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3- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizatihi hazırlamak.
4- Kurum kalite iç değerlendirme raporu hazırlıklarında koordinasyon ve sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
5- İç ve dış paydaşlar ile yılda en az bir kez memnuniyet anketi düzenleyip bu anket
doğrultusunda rapor hazırlama çalışmalarını yürütmek.
6- Diğer kurumlar tarafından gönderilen stratejik planlama birimini ilgilendiren anket v.b
çalışmalara cevap vermek.
7- Görev dağılımında kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri koordine etmek, personel
tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, yetkili kişi/mercilere bildirmek.
8- Sorumlu olduğu görevlere ilişkin tüm iş ve işlemleri süresinde hazırlamak.
9- Bakanlık tarafından istenilen bilgilerin ve raporların istenilen süre içerisinde gönderilmesi
işlemlerini takip etmek.
10- Aynı şubede görevli personele, iş ve işlemler konusunda yardımcı olmak.
11- Şubesine ait, gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve
arşivleme hizmetlerini takip etmek.
12- Şubesinde iş akış sürecinin aksamadan yürümesini sağlamak.
13-Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak,
14-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
15- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
16- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
17- Amiri tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.
18- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel
ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
19- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
20- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
21- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.

28
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.
Veznedarın Görev ve Sorumlulukları
1- Veznedar görevinde bulunan personel; muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminde
görev yapıp, birim sorumlusunun ve de muhasebe yetkilisinin kendisine vereceği görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek.
2- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminde aylık hesap evraklarını(ödenme
belgeleri) personel ile birlikte Sayıştay denetimine hazır hale getirmek.
3- Teminat mektuplarının kayda alınması ve hak sahiplerine iade işlemlerini takip etmek.
4- SGK primlerini/ keseneklerini yasal süresi içinde ödemek ödemek.
5- Maaş sonrası, kurum personeline ait emanet hesapları (icra, nafaka, sendika, kefalet vb.)
içinde bulunulan ay sonuna kadar(15-30 tarihleri arası) zamanında ödemek.
6- 3’er aylık kefalet bordrolarını takip eden ay içinde(01-30 tarihleri arası) Kefalet
Sandığı’na bildirmek.
7- Vergi beyannamelerini süresi içinde beyan edip, ödemek.
8- Kamu idare hesaplarını Sayıştay Başkanlığına bildirmek.
9- İlgili olduğu konulardaki resmi yazıları bizatihi hazırlamak.
10- Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
11- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel
ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
12- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
13- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
14- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.

İzin v.b durumlarda yerine geçici vekâlet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekâlet edecektir.
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Şefin Görev ve Sorumlulukları
1-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen
iş ve işlemleri yapmak.
2- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
4- Görevleriyle ilgili mevzuat takibini yapmak ve uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini
bildirmek.
6- Şubesinde meydana gelen: Organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev tanımı, yetki ve
sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü değişimi/oluşumu
iç kontrol standartlarına yansıtılabilmek amacıyla, iç kontrol birimine yazılı, sözlü ve de eposta ile bilgi vermek.
7- Bakanlık tarafından istenilen istatistiki bilgilerin istenilen süre içerisinde gönderilmesi
işlemlerini takip etmek.
8- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.
9- Görev dağılımında bulunduğu iş ve işlemleri koordine etmek, personel tarafından iletilen
sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, ilgili mercilere iletmek.
10- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizatihi hazırlamak.
11- Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak,
12- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel
ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
13- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
14- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
15- Amiri tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.
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Bilgisayar İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları
1-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen
iş ve işlemleri yapmak.
2- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
4- Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
5-Kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmek.
6-Sorumluluğu altındaki araç, gereç ve dokümanların muhafazasını sağlamak.
7- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizatihi hazırlamak.
8- Görev aldığı şubesinde meydana gelen: Organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev
tanımı, yetki ve sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü
değişimi/oluşumu iç kontrol standartlarına yansıtılabilmek amacıyla, iç kontrol birimine
yazılı, sözlü ve e-posta ile bilgi vermek
9- Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
10- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel
ile birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
11- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
12- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
13- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.

İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.
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Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları
1-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen
iş ve işlemleri yapmak.
2- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
4- Görevleriyle ilgili mevzuat takibini yapmak ve uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini
bildirmek.
5- Görev dağılımında bulunduğu şubenin iş ve işlemlerini koordine etmek, personel
tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları ilgili mercilere bildirmek.
6- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel ile
birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
7- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
8- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
9- Bakanlık tarafından istenilen istatistiki bilgilerin istenilen süre içerisinde gönderilmesi
işlemlerini takip etmek.
10- Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
11- İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına
katılmak.
12- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizatihi hazırlamak.
13- Görev aldığı şubesinde meydana gelen: Organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev
tanımı, yetki ve sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü
değişimi/oluşumu iç kontrol standartlarına yansıtılabilmek amacıyla, iç kontrol birimine
yazılı, sözlü ve e-posta ile bilgi vermek
14- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.
15- Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak.
32
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16- Ön mali kontrol görevini yerine getirmek.
17- Amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,
İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.

Mali Hizmetler Uzmanının Görev Ve Sorumlulukları
1- 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
2- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak
4- Görev dağılımında bulunduğu şubenin iş ve işlemleri koordine etmek, personel tarafından
iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, yetkili kişi/mercilere bildirmek.
5- Şubesine/alt birimine ait bilgisi dahilindeki iş ve işlemlerin kendisi ve de diğer personel ile
birlikte yürütülmesine yardımcı olmak.
6- Mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, personelin mevzuat yönünden
bilgilendirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını gözetmek.
7- Sahip olduğu iş deneyimini şubesinde/alt biriminde bulunan personele hizmete ilişkin
işlemler konusunda eğitimler vererek iş verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.
8- Görevleriyle ilgili mevzuat takibi yapmak, uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini
bildirmek ve gerekli halde ilgili mercileri bilgilendirmek.
9- Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
10- İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına
katılmak.
11- Mevzuatta yer aldığı şekilde mali hizmetler uzman yardımcılarının hizmet içi eğitiminde
ve de yeterlilik süreçlerin de görev almak.
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12- Göreve yeni başlamış mali hizmetler uzman yardımcılarının göreve başladıkları tarihten
itibaren 6 ay içinde ve 120 saatten az olmamak üzere görev alanlarıyla ilgili konularda
mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesini kapsayacak şekilde hizmet içi
eğitimlerinde yer almak.
13- İç kontrol görev kapsamında, şubelerdeki; organizasyon yapı değişikliği, iş süreci, görev
tanımı, yetki ve sorumluluklar gibi v.b birim iç kontrol standartlarını etkileyecek her türlü
değişimi/oluşumu iç kontrol standartlarına yansıtmak.
14- Bakanlık tarafından istenilen bilgilerin ve raporların istenilen süre içerisinde gönderilmesi
işlemlerini takip etmek.
15- Kendisi tarafından düzenlenecek resmi evrak yazılarını, bizatihi hazırlamak.
16- Üniversite kapsamında iç kontrol sisteminin iş ve işlemlerini yerine getirmek.
17- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak.
18- Ön mali kontrol görevini yerine getirmek.
19- Mali hizmetler bilincinin oluşmasını sağlamak.
20- Amiri tarafından verilen benzeri görevleri eksiksiz yerine getirmek.

İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel vekalet edecektir.

Taşınır Konsolide Görevlisinin Görev Ve Sorumlulukları
1- Harcama birimlerinden aldığı taşınır hesap cetvellerini konsolide ederek, Üniversitenin
taşınır kesin hesabı cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak,
2- Taşınır Mal Yönetmeliğinde görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak,
3- Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini, “Taşınmazların Kaydına ilişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlamak.

34
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Taşınır Kayıt Yetkililerinin Görev Ve Sorumlulukları
1- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
2- Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak
üzere
taşınır
kontrol
yetkilisine
teslim
etmek.
3- Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve
noksanlıklardan
sorumlu
olmak.
4- Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı
Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin
mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden harcama birimi taşınır mal yönetimi
hesabı cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.

Gerçekleştirme Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları
1- Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin
alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevinden,
2- Daire başkanlığımızda görevli gerçekleştirme görevlisi satın alma ve de diğer tüm hakediş
(maaş, yolluk, avans, satın alma, ek çalışma karşılıkları v.b) durumlarda ödeme
belgelerini(ÖEB ve MİF)hazırlayarak kontrol edip imza işlemine sunmaktan,
3- Ödeme belgelerinde yer alan komisyon ve de tutanakta görevli kişilerin imza işlemini takip
etmekten,
4- Gerçekleştirme görevlileri, ilgili Kanun çerçevesinde yapmaları gereken benzeri iş ve
işlemlerden,
sorumludur.
İzin v.b durumlarda yerine geçici vekalet edecek kişi;
Birim yöneticisi tarafından uygun görülen personel görevlendirilecek.
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DAİRE BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER
Daire Başkanlığının Görev Tanımı Ve Sorumlulukları
1- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu
2- Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu
3- Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu
4- Malî hizmetler fonksiyonu;
a)

bütçe ve performans programı;

b)

muhasebe, kesin hesap ve raporlama;

c)

iç kontrol ve ön malî kontrol görevini yürütmek,

kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.
diğer sorumluluklar
01-

Daire personelini sevk ve idare etmek,

02-

Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,

03-

Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalamak,

04-

Birim personelinin izinlerini onaylamak,
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05-

Malzeme talep formlarını onaylamak,

06-

Dairenin yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak,

07-

Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna

aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla şube müdürleri ve alt birim yöneticilerine
devretmek ve yetki devrini, uygun araçlarla ilgililere duyurmak.
08-

Personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak,

09-

Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında birimini temsil ederek görüş ve öneride

bulunmak,
10-

Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe

veya imza etmek,
11-

Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini incelemek, gerekli değişiklikleri yaparak

uygulanmasını sağlamak,
12-

Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını

yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak,
13-

Şubelerde bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli

önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
14-

Şubeler ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

15-

Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu

makama danışmanlık görevi yapmak,
16-

Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri

gerektiğinde bilgilendirmek,

Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Birimi İş Akış Süreci

İŞ AKIŞ SÜRECİ

ZİMMET DEFTERİ/EVRAK KAYIT
1.Rektörlük evrak kayıt veya diğer birimlerden/kurumlardan gelen evrak üzerinde geçerli bir tarih
ve sayı olup olmadığı, amiri veya yetkilisi tarafından geçerli bir elektronik veya ıslak imza olup
olmadığına bakılarak teslim alınır.
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2.Evrakın ekleri varsa kontrol edilir.

3.Evrak zimmet defterine o günün tarihi yazılarak imzalanmak sureti ile teslim alınır.

4.Daire Başkanı veya vekâletini bıraktığı amire götürülerek verilen talimatlar doğrultusunda cevap
yazma, ilgili kişiye teslim etme, dosyaya kaldırma işlemleri yapılır.

5.Rektörlük Evrak Kayıt biriminden dış kurumdan gelen tüm evraklar taranmış halde önce ebys e
düştüğünden evrakların asılları arkalarındaki numaralara bakılarak zimmet defterine günün tarihi ve
imza atarak teslim alınır.

6.İadeli taahhütlü olarak gönderilen evraklar, evrakların posta alındıları üzerindeki numara ebys
üzerinden kontrol edilerek ilgili personele teslim edilir.

POSTA OLUŞTURMA
1.Belgenin iadeli taahhütlü mü yoksa normal posta gönderisi mi olduğu belgeyi oluşturan kişiye
sorulur.

2.Belgedeki sayfa sayısına veya belgenin ağırlığına bakılır. www.ptt.gov.tr adresindeki hesaplama
araçlarından duruma göre normal gönderi ücreti veya iadeli taahhütlü gönderi ücreti hesaplanır.
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3.Zarf üzerine evrakın sayısı, göndericinin açık adresi, alıcının açık adresi yazılır gerekli kurallara
göre zarf oluşturulur.
4.Hesaplanan gönderi ücreti kadar resmi posta pulu zarf üzerine yapıştırılır.

5.Posta ücreti posta gönderileri izleme formunun ilgili bölümüne yazılır.

6.İadeli taahhütlü gönderilerde 3 adet barkodun her biri ayrı ayrı zarf, alındı belgesi ve posta
gönderileri izleme formuna yapıştırılır.

7.İadeli taahhütlü gönderilerde barkodun 1 adeti ise belgeyi oluşturan kişiye belgenin paraflı
nüshasına yapıştırması için verilir.

8. Zarf, postaya verilir.

9.İadeli taahhütlü postalarda alındı belgesi geri geldiği zaman üzerindeki belgenin sayısından
oluşturan kişi bulunur ve belgeyi oluşturan kişiye saklaması için verilir.

E-BYS
1.Gelen evrak kontrol edilir.(İçerik,ek,ilgi)
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2.İçeriğe göre cevap yazılması gerekli durumda ilgi tutularak cevap verilir, işlem yapılması gerekli
durumda işlem yapılır.

3.Sorumlu kişiye sevk olunan belgeler yine mevzuata uygun şekilde veya amirin ekrana düştüğü nota
göre değerlendirilerek cevap yazma, sonlandırma, başkasına sevk ve iade işlemleri yapılır.

4- Belgede ilgili evrak veya ek olup olmadığına , eklerin ve ilgili evrakın düzenine de ayrıca bakılır.

5.Daire Başkanı herhangi bir nedenle vekâletini bir başkasına verdiğinde Başkanın vekâlet işlemi
ebys üzerinden ilgili kişiye verilir. Başkanın herhangi bir nedenle görevine erken dönmesi hâlinde ise
vekâlet ebys sistem yöneticileri aracılığı ile kaldırtılır.

6.EBYS sisteminde herhangi bir sorun yaşanması hâlinde duruma imkânlar ve yetkiler dâhilinde
müdahale edilir ve sorun düzeltilemezse EBYS sistem yöneticileri ile irtibat kurularak sorunun bir an
önce çözülmesi sağlanır.

ÖZLÜK İŞLERİ
İSTİRAHAT RAPORLARI
1.Gelen istirahat raporları Daire Başkanın bilgisine sunulur.
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2- Hastalık izin belgesine dönüştür onayı alınır.

3.İstirahat raporu hastalık izin formuna dönüştürülür.

4.Hastalık izin formu ve istirahat raporu üst yazı ekinde İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı, Personel
Daire Başkanlığı ve ilgilinin kadrosunun bulunduğu yere yazılır.

5.Yazının onayından sonra bir nüsha ilgilinin özlük dosyasına takılır.

TERFİ İŞLEMLERİ
1. Personel Daire Başkanlığı tarafından gönderilen terfi evrakı ilgilinin özlük dosyasına takılır.

2.İlgiliye de bir nüsha verilir.

ATAMA İŞLEMLERİ
1.Daire Başkanlığımıza ataması yapılan personel Daire Başkanlığımızda görev yapacaksa kişiye
özlük dosyası oluşturulur.
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2.SGK Giriş belgesi muhasebe ve kesin hesap raporlama birimince yapılır.

3.Personel Daire Başkanlığına, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına veya kadrosu başka birimden
olup birimimizde görev yapacaksa kadro yerine göreve başlama yazısı yazılır.

4-Bu yazıya SGK Giriş Bildirgesi eklenir.Oluşturan belge ve atama evrakı özlük dosyasına takılır.

5.İlgilinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığından EBYS ve e-mail şifresi alması sağlanır.

6.İlgilinin personel kimlik kartı için Personel Daire Başkanlığına kimlik kartı başvuru formu
gönderilir.

7.Maaş işlemleri için maaş alınan bankadan hesap numarası açması sağlanır ve hesap numarası
maaşını yapan birime gönderilir.

NAKİL İŞLEMLERİ
1.Nakil işlemlerinde ilgilinin nakil evrakı kişiye tebliğ-tebellüğ belgesi ile verilir.

2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, Personel Daire Başkanlığına ve kadro yerine ayrılış yazısı
yazılır.
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3-Ayrılış yazısına SGK İşten Ayrılış Bildirgesi eklenir.

4.Ayrılan kişinin personel kimlik kartı Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilir.

5.Özlük dosyası kaldırılır.

6.Üzerinde zimmetli malzeme varsa taşınır programından üzerindeki taşınırlar sağlam ve eksiksiz
olarak teslim alındıktan sonra zimmet kaldırılır.

İZİN İŞLEMLERİ
1.Personel izin evrakı düzenlediğinde ebys üzerinden gelen evraktaki izin sayıları kişinin özlük
dosyasından kontrol edilir.

2.İzin evrakı onaylandıktan sonra izin evrakındaki süreler kişinin özlük dosyasındaki izin çizelgesine
işlenir.

3.Diğer izin işlemleri de (doğum, ücretsiz, hastalık,mazeret) mevzuata göre yapılır.
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WEB SİTESİ DÜZENLEME İŞLERİ
1.Daire Başkanlığımız web sitesi düzenli aralıklarla kontrol edilerek mevzuat, yönetmelik, kanun ve
diğer her türlü içeriğin güncel kalması sağlanır.

2.Duyurular WEB sitemizde strateji.usak.edu.tr/giris sekmesi kullanılarak yayınlanır.

3-Üniversitemiz ana sayfasında yayınlanması gerekiyor ise Kurumsal İletişim Koord. biriminden
talepte bulunulur.

4.Web sayfasında gerekli düzenlemeler, eklemeler, çıkarmalar yine aynı sekme kullanılarak yapılır.

TAŞINIR KAYIT YETKİLİLİĞİ
DEVİR ALMA İŞLEMİ
1.Birimimizin her taşınır mal ihtiyacında Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek üst yazı ekinde ilgili
birimden talepte bulunulur.

2.Gelen taşınırlar kontrol edilerek (kırık,hasar,çalışıp çalışmama durumu) ve sayılarak teslim alınır.
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3.Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden onaylama işlemi yapılır.

4.Onaylama işleminden sonra KBS modülünden de gerçekleştirme görevlisi işlem yapar ve TİF
tahakkuk numarası alır.

5.Son olarak tahakkuk numaralı fiş tahakkuk numarası olmayan TİF ile beraber Taşınır Konsolide
yetkilisine imzalanarak verilir.

SATIN ALMA İŞLEMLERİ
1.Satın alma yolu ile elde edilen taşınırlar fatura üzerindeki fiyatlar baz alınarak sistemde giriş
bölümünden yapılır.

2.Onay verilir.
BAŞKANLIK İŞ AKIŞ ŞEMASI

ONAYLAYAN
Mesut ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
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İÇ KONTROL ALT BİRİMİ
a)
b)
c)
d)

İç kontrol/ iç kontrol sistemi
İç kontrol sistemi uyum eylem planı
e-SGB
Ödeme öncesi kontrol

e) Ön mali kontrol
e1-Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları
e2-Yan Ödeme Cetvel Kontrolü

İç Kontrol Kapsamında Yapılan İşler
1-Bakanlık tarafından belirlenen iç kontrol standart ve yöntemlerinin kurum ve birimler
bazında uyulup uyulmadığının takibini yapmak.
2-İç kontrol standartları alanında birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve rehberlik
hizmeti sunmak.
3- Birimler ile iç kontrol standartları kapsamında işbirliği yaparak üst yönetici onayı alınarak
çalışma toplantıları düzenlemek.
4- Sistemin işleyişini takip etmek amacıyla iç kontrol uygulamaları kapsamında birimlerden
bilgi almak.
5-İç kontrol çalışmaları kapsamında standartlar ve de uyum eylem planı kapsamında eğitimler
düzenlemek.
6- Kurum tarafından hazırlanan eylem planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını
her yılın haziran-aralık ayı sonu itibariyle altı aylık dönemler itibariyle üst yönetici onayına
sunarak, birer nüshasını bilgi için 10 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirmek.
7- İç kontrol standartlarında her zaman revize çalışmaları yaparak çıktı veya sonuçta
değişiklik olması halinde bu değişiklikler üst yönetici onayı ile Bakanlığa bildirmek ve de
yönetim bilgi sistemi kapsamında e-SGB ye veri yüklemek.
8- İç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirip rapor hazırlayarak önlemler almak ve
de üst yönetici onayına sunmak.
9- İç kontrol çalışmalarında oluşturulacak kurul ve grup üyelerinin görev ve sorumluluklarını
takip ederek güncel durumu her zaman üst yönetici onayına sunmak.

İç Kontrol Alt Biriminin Görevleri
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A. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak.
B. Eylem planı taslak ve hazırlık çalışmalarını düzenlemek
C. İç kontrol birimi evrak ve arşivleme işlemlerini sağlamak.
D. Ön mali kontrol görevini yürütmek,
D1-Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları
D2- Yan Ödeme Cetvelleri Kontrolü
E. Ödeme öncesi kontrol görevini yürütmek
F. Yönetim bilgi sistemi kapsamında e-SGB veri girişi ve rapor hazırlama görevlerini
yerine getirmek.
G. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
H. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler
önermek.
İ. Mevzuatta öngörülen sürelerde Bakanlığa ve üst yönetime iç kontrol sistemi ve
kurum eylem planı hakkında düzenli aralıklarla rapor ve yazı sunmak.

A-İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması Ve Geliştirilmesi İle
İlgili İşlemler







İç kontrol sisteminin kurulması ile ilgili işlemler
İç kontrol sistemi eğitim ihtiyacı ile ilgili işlemler
İç kontrol standartları birimlerin risk belirleme gruplarının oluşturulması ile ilgili
işlemler
İç kontrol sistemi uzman personelin dahil edilmesi ile ilgili işlemler
İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması ile ilgili işlemler
İç kontrol sistemi eylem planının revize edilmesi ile ilgili işlemler

A- İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması Ve Geliştirilmesi İle
İlgili İşlemler İş Akış Süreçleri

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

A1- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
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1-Kurumumuz iç kontrol sistemine yönelik sahiplenmenin, yetkilendirmenin ve izlemenin
sağlanması ve çalışmaların başlatılması için Üst Yönetici onayı ekine konulacak doküman
(dokümanda çalışmanın amacı ve kapsamı, oluşturulacak kurul ve gruplarda görev alacak

personelin görev ve sorumlulukları, eğitim ihtiyacı, soru formları anket çalışma sonuçları gibi ilgili
mevzuat1 konuların yer alması) hazırlanarak üst yönetici onayına sunulur ve çalışmalar başlatılır.

2- Üst yönetici onayı ile çalışmaları yapacak kurul ve grup oluşturulur.

3- Onaylanan yazı e-bys sistemi üzerinden giden evrak işlemine tabii tutulur.

4- Kurul tarafından belirlenecek yöntemle mevcut durumun analizi yapılır.

5- Kurul/Grup ve SGDB tarafından hazırlanan, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç
kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan mevcut durum değerlendirme
raporu hazırlanır.

1

Mevzuat
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun hükümlerine göre uygulamaya konulan; İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birilerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi vb.
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6- Hazırlanan raporda belirlenen sorunların çözümüne ilişkin, Kamu iç Kontrol Standartları Uyum
Eylem Planı çerçevesinde eylem planı taslağı hazırlanarak Üst yöneticinin onayına sunulur.

7- Üst yönetici tarafından onaylanan eylem planı 10(on) gün içinde yazı ekinde, Hazine ve Maliye
Bakanlığına ve Üniversitemiz birimlerine (uygulanmak üzere) gönderilir.

A2- İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİM İHTİYACI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Üniversitemiz iç kontrol standartları uyum Eylem planında belirlenen faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen eğitim ihtiyacının giderilmesine ilişkin yazı hazırlanarak üst
yönetici onayına sunulur.

2. Üst yönetici onayından sonra birimlere tebliğ edilir ve üniversitemiz SGDB/ iç kontrol ve ön mali
kontrol birimi tarafından eğitim düzenlemesi yapılır.

A3- İÇ KONTROL STANDARTLARI VE BİRİMLERİN RİSK BELİRLEME
GRUPLARININ OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Eylem planında öngörülen çalışmaların izlenmesine yönelik, tüm birimlerde olacağı gibi Daire
Başkanlığımızada da risk belirleme çalışma grupları oluşturulmasına ilişkin onay yazısı hazırlanarak
Daire Başkanının onayına sunulur.

2. Onaylanan yazı e-bys sisteminde dosyalanır ve kişilere tebliğ edilir.
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A4- İÇ KONTROL SİSTEMİ NE UZMAN PERSONELİN DAHİL EDİLMESİ İLE
İLGİLİ İŞLEMLER
1. Risk belirleme grupları içinden eylem planında öngörülen çalışmaların izlenmesine ilişkin olarak
ilgili birimlerde iç kontrol çalışmalarını takip eden konuya hakim uzman personel dahil edilerek iç
kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi aşamasında ilgili kişi için yazı hazırlanarak Üst
Yöneticinin onayına sunulur.

2. Üst Yönetici tarafından onaylanan yazı kaydı ve ilgili birimlere gönderilmek üzere e-bys
sistemi üzerinden işleme tabii tutulur.
A5- İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUNUN
HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1.İç kontrol standartları revize grubu ve izleme ve Değerlendirme grubu ile yapılan toplantılar
sonucu altı ayda veya yılda bir olmak üzere iç kontrol standartları eylem planında öngörülen
faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarını içeren değerlendirme raporu SGDB tarafından
hazırlanarak izleme ve yönlendirme kurulu üyelerinin görüşleri alınarak üst yönetici onayına
sunulur.

2- Üst Yönetici onayından sonra eylem planının revizesi yapılır.

3- Yapılan revize çalışması e-SGB sistemine yüklenerek istenildiği takdirde Bakanlığa gönderilir.

A6- İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANININ REVİZE EDİLMESİ İLE İLGİLİ
İŞLEMLER
1- Sgdb/Grup/Kurul tarafından eylem planı revizesine ilişkin taslak hazırlanır.

2- Revize eylem planı taslağı Üst yönetici onayına sunulur.
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3- Üst Yönetici tarafından onaylanan revize eylem planı Hazine ve Maliye Bakanlığına ve
uygulanmak üzere Üniversitemiz birimlere gönderilmek üzere e-bys sistemi üzerinden giden evrak
işlemine tabii tutulur.

4- Revize çalışması aynı zamanda gerektiğinde e-SGB sistemine yüklemesi yapılır.

B- İç Kontrol Birimi Evrak Ve Arşivleme İşlemleri
1- Birim arşivinde hazırlanan yazı/dosya/klasör içerik listelerinin e-bys dosya numaraları
bölümünden hazırlanması.

2- e-bys dosya numaraları bölümünden hazırlanan mevcut yazı/klasör/dosya sayı numaraları
üzerinden arama yapılarak kolay erişimin sağlanması.

3- Yönetim bilgi sistemi kapsamında İlgili yazı/dosya istenildiğinde e-SGB sistemine yükleme
yapılarak veri oluşturulması.

C- ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERİN İŞ TANIMLARI
C1- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
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U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları(kdv hariç mal ve hizmet alımlarında 1
milyon, yapım işlerinde 3 milyonu aşan) bir işlem dosyası olarak hazırlanarak harcama birimi
tarafından iç kontrol ve ön mali kontrol birimine gönderilir, iç kontrol ve ön mali kontrol
birimi tarafından en geç 10 iş günü içinde kontrol edilir, kontrol sonrası düzenlenen görüş
yazısı sgdb yöneticisine imzaya sunularak işlem dosyası ile birlikte harcama birimine teslim
edilir.

C2- Yan ödeme cetveli;
Kurumuz Personel daire başkanlığından gönderilen yan ödeme cetveli, 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 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar
Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev
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 malî hizmetler birimi /iç kontrol ve ön
mali kontrol birimi tarafından kontrol edilir.
Kontrol sonrası iç kontrol ve ön mali kontrol sorumlusunun imzası ve sgdb yöneticisi imzası
ile birlikte ilgili cetvel personel daire başkanlığına gönderilerek üst yöneticinin onayına
sunulur. Yan ödeme cetveli kontrol işlemi ve süreci ile cetvellerin üst yönetici tarafından
onaylanması hususu anılan Bakanlar Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yürütülür.
C3-Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemler hakkında iş ve işlemler
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.
Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar Ve İşlemler
1-Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
2-Yan ödeme cetvelleri
3-Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemler hakkında iş ve işlemler.
4-Kadro dağılım cetveli
5-Seyahat kartı listeleri
6-Seyyar görev tazminatı cetveli
7-Geçici işçi pozisyonları
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8-Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
9-Yurtdışı kira katkısı
10-Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması
11-Ödenek gönderme belgeleri
12-Ödenek aktarma işlemleri

Ön mali kontrol kapsamında olup Başkanlığımız iç kontrol şubesi tarafından yerine getirilen
mali karar ve işlemler;



Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
Yan ödeme cetvelleri

hakkında iş ve işlemler.
Ön mali kontrol kapsamında olup Başkanlığımız iç kontrol şubesi ve kontrol birimi tarafından
yerine getirilen mali karar ve işlemler;



Yan ödeme cetvelleri
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

Ön mali kontrol kapsamında olup Başkanlığımız bütçe şubesi tarafından yerine getirilen mali
karar ve işlemler;



Ödenek gönderme belgeleri
Ödenek aktarma işlemleri

hakkında iş ve işlemler.

Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar Ve İşlemlerin İş Akış Süreci
İŞ AKIŞ SÜRECİ
ÖN MALİ KONTROL
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI
1. Harcama Yetkilisince gönderilen ihale işlem dosyası (ihale onay belgesi, sözleşme yapılmadan önce
kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları) dizi pusulası ekinde bir işlem dosyası olark, ön
mali kontrol yapılmak üzere gönderilen yazı ve ekleri düzenlenmiş ve tarih yer alan teslim tutanağı ile
teslim alınır. Harcama birimi tarafından 4734/18 inci maddesince yapılan ihale işlemlerinde, ihale
bedeli mal ve hizmet alımları için bir(1) milyon, yapım işlerinde üç(3) milyon tutarına eşit ya da
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üstünde ise ön mali kontrol için SGDB iç kontrol birimine gönderilmek üzere, sözleşme tasarısı
hazırlanır ve sözleşme imzalanmadan önce, Uşak Üniversitesi Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve
İşlemlere İlişkin Yönergenin 11 inci maddesinde sayılan belgeler, dizi pusulası ekinde, bir dosya olarak
ön mali kontrole tabi tutulmak üzere harcama yetkilisi tarafından Daire Başkanlığımıza bir yazı ekinde
gönderilir.

2. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü gerçekleştirirken ilgili harcama
biriminin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı,
4734, 4735, 5018 sayılı Kanunlar, Yönetmelikler, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Tebliğler,
Genelgeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde Daire Başkanlığında İç Kontrol Şube Müdürlüğünce 10 iş
günü içinde kontrol edilir.

3- Uygunsa “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi içeren 3 adet görüş yazısı düzenlenerek iki
adet görüş yazısı taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısnın olduğu işlem dosyasına takılmak üzere
diğeri ise taahhüt dosyası yani ilk ÖEB/hakedişe takılmak üzere harcama birimine gönderilir.

4- Düzenlenen diğer görüş yazısı ise Daire Başkanlığımız içinde; bütçe birimine verilmek üzere ön
mali kontrol süreci tamamlanır.

5- Daire Başkanınca onaylanan görüş yazısı ekinde taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı işlem
dosyası tarih bulunan teslim tutanağı ile birlikte ilgili birime teslim edilir.
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6-Ön mali kontrol sonucunda taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısına ilişkin mali karar ve işlemlerinde,
uygun olamayan durum için gerekçesi ile birlikte görüş yazısı hazırlanır.

7-Gerekçesi ile birlikte uygun görüş verilmeyen yazı, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarıyla birlikte
ilgili harcama birimine iade/teslim edilir.

8. Uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler
aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilmek üzere yazı hazırlanır.

9. Hazırlanan yazı Daire Başkanı onayına sunulur.

10. Daire Başkanı tarafından onaylanan yazı e-bys sistemi ile üst yöneticiye sunulur.

11. Belge onaylandıktan sonra, iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere dosyalanır.

C2-Yan Ödeme Cetvelleri iş akış süreci
55
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

1. İlgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan yan ödeme cetvellerine ilişkin listeler iki suret olarak, ön
mali kontrol yapılmak üzere, yazı ve eki e-bys sisteminde gelen evrak işlemine tabi tutularak,
havalesi alınır

2. Ön mali kontrolü yapılmak üzere gönderilen yan ödeme cetvelleri Bakanlar Kurulu Kararında
belirtilen sürede, 657 sayılı Kanun, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, yürürlükte olan Bakanlar
Kurulu Kararı, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve ilgili mevzuat
değişiklikleri çerçevesinde on iş günü kontrol edilir.

3. Ön mali kontrol sonucunda, yan ödeme cetvellerinde eksik/ hata tespit edilirse bu eksiklerin
giderilmesi için görüş yazısı hazırlanır.

4. Görüş yazısı Daire Başkanının onayına sunulur.

5. Daire Başkanınca onaylanan görüş yazısı ekinde yan ödeme cetvelleri Personel Daire
Başkanlığına iade edilir.
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6. Ön mali kontrol sonucunda, yan ödeme cetvellerinin uygun bulunması durumunda yan ödeme
cetvelleri, Üst Yöneticinin onayına sunulmak üzere Personel Daire Başkanlığına iletilir.

7. Ön mali kontrol sonucunda, yan ödeme cetvellerinin uygun bulunmaması durumunda, görüş
yazısı düzenlenir.

8. Görüş yazısı Daire Başkanının onayına sunulur.

9. Daire Başkanınca onaylanan görüş yazısı ekinde yan ödeme cetvelleri Personel Daire
Başkanlığına iade edilir.

10. Uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler aylık
dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilmek üzere yazı hazırlanır.

11. Hazırlanan yazı Daire Başkanı onayına sunulur.
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12. Daire Başkanı tarafından onaylanan yazı, üst yöneticiye sunulur.

13. Üst yönetici tarafından imzalanan yazı ve eklerinin suretleri teslim alınır.

14. Belge sureti, iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere dosyalanır

C3-Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemler hakkında iş akış süreci

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.

Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.
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Ödeme Öncesi Kontrolün İş Tanımı
Ödeme öncesi, ödeme belgeleri ÖEB VE MİF ve eki belgeler üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
ödeme öncesi kontroül yaparak ödeme belgeleri üzerinde ön inceleme yapmak ve muhasebe
yetkilisine vermek.
Ayrıca;
1. Ödeme belgeleri üzerinde pirim ve vergi borcu gibi sorgulama yapmak amacıyla
SGB.net ve e-sgk üzerinden işlem yaparak gerekli işlemlerde say 2000i ve KBS
sistemi üzerinden işlemi,
2. Kurum personeline ait icra, nafaka gibi kesintilerin say2000i sistemi üzerinden
dosyasını açmak/kapatmak ve her kesintide muhasebe işlem fişi alarak işlem,
Yapılır.

ÖDEME ÖNCESİ KONTROL SÜRECİ
SGDB/KONTROL BİRİMİ

İlgili birimden gelen ödeme belgeleri (Ö.E.B VE MİF) ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuata
göre ödeme öncesi kontrol yapılır.
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Yetkililerin imzasını,
Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
Maddi hata bulunup bulunmadığını,
Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, (Muh. Yet. Eğ. Ser. Ver. ile Çal.Us.ve Es. Hak.
Yönetmelik/29md.)
ödeme belgeleri üzerinde ön inceleme yaparak, ödeme öncesi tüm ve gerekli son kontroller/
karar/ödeme işlemi için muhasebe yetkilisinin imzasına sunulur.

Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde
incelenir.
(Muh. Yet. Eğ. Ser. Ver. ile Çal.Us.ve Es. Hak. Yönetmelik)

Hatalı veya noksan olan ödeme belgesi ve ekleri gerekçesi de belirtilmek üzere hata ve ya
eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde ilgili harcama yetkilisine(harcama birimine)
teslim belgesi ile gönderilir.

Hatalı veya noksanı tamamlanarak tekrar muhasebe birimine (Daire Başkanlığımıza) gönderilen
ödeme belgeleri iki iş günü içerisinde muhasebeleştirilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Ç- e-SGB/YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
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Ç- Yönetim Bilgi Sistemi /E-Sgb (İç Kontrol) Kapsamında Yapılan İşlemler
2016 tarihinde yayımlanan Maliye Bakanı imzalı genelgeye istinaden e-SGB iş ve işlemleri
kapsamında aşağıdaki görevler iç kontrol birimi tarafından yerine getirilir,
1-Kurumumuz SGDB kendi idaresine ait bilgileri e-SGB sistemini kullanarak,
güncelleyebilecek, izleyebilecek ve raporlayabilecektir. İdare Künye Bilgileri, Üst Yönetici
Bilgileri, SGB Künye Bilgileri, SGB Yöneticisi Bilgileri, SGB Personel Bilgileri, SGB
Teşkilat Bilgileri, SGB Alt Birim Yönetici Bilgileri iç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin İç
Düzenlemeler, yüklenebilecektir. Yüklenen belgeler sorgulanabilecek ve raporlanabilecektir.
2-Kurumumuz SGDB’nın kendi idaresine ait bilgileri e-SGB sistemini kullanarak
güncelleyebilecek, izleyebilecek ve raporlayabilecektir.
3-MHU/MHUY2 kadro bilgileri, MHUY özel yarışma sınavı personel talep ve sorgulama
işlemleri, SGB ve alt birim yöneticilerine ilişkin bilgilerin yüklenmesi.
4-İdarelerde görev yapan MHU/MHUY’lerin; Atama Bilgileri, Kişisel Bilgileri(Mezuniyet,
Yabancı Dil, İletişim vb.) Rotasyon ve Geçici Görev Bilgileri, Ayrılma Bilgileri, Hizmet İçi
ve Mesleki Eğitim Bilgileri , Tez/Araştırma Raporları, Fiili Hizmet Bilgileri, Verdiği Eğitim
Bilgileri ve benzeri konularda bilgi girişi ve sorgulama yapılabilecek, rapor alınabilecektir.
5-MHUY’lerin; Hizmet İçi Eğitimleri (Uygulamalı ve Teorik) Mesleki Eğitimleri MHU’ların;
Mesleki Gelişim Eğitimleri MHU ve MHU Yardımcılarının hangi konularda eğitim aldığı
sorgulanabilecek ve raporlanabilecektir.
6-MHUY lerin; Yeterliğe esas hizmet sürelerinin izlenmesi, Yeterlik sınavı sonuçlarının girişi
ve sorgulanmasının sisteme yüklenmesi.
7-SGB’ler tarafından; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları, Eylem
Planlarının Altı Aylık Gerçekleşme Sonuçları, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları
gibi v.b çalışmaları e-SGB sistemine yüklemek.

İç Kontrol Alt Birimi İş Akış Şeması
Ön Mali Kontrol Zaman Çizelgesi İş Akış Şeması
Uşak Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin
Yönerge

2

MHU/MHUY: Mali Hizmetler Uzmanı/Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
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KONTROL BİRİMİ
Ödeme öncesi, ödeme belgeleri ÖEB VE MİF ve eki belgeler üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmek ve muhasebe yetkilisine vermek.
Ayrıca;
-Ödeme belgeleri üzerinde pirim ve vergi borcu gibi sorgulama yapmak amacıyla
SGB.net ve e-sgk üzerinden işlem yaparak gerekli işlemlerde say 2000i ve KBS
sistemi üzerinden işlemi,
-Kurum personeline ait icra, nafaka gibi kesintilerin say2000i sistemi üzerinden
dosyasını açmak/kapatmak ve her kesintide muhasebe işlem fişi alarak işlem,
Yapılır.

Kontrol Biriminin İş Akış Süreci
İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ
SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ
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Yurtiçi /Yurtdışı sürekli görev yolluğu ödemeleri
-Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
-Personel nakil bildirimi,
-Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:28)
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında;
-Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
-Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi, e-devlet sistemi üzerinden doldurulur
(MYHBY/Örnek:27),
-Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın
dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim
yetkilisi tarafından imzalanır.

-Yurtdışı/yurtiçi ödemelerine ilişkin ayrıca,
- Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımı ile mal alımı bedellerinin ödenmesinde ise yerel
teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen
yetkililerince onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeler faturayı ifade
edip(MYHBY/4md) Ayrıca, yabancı dilde düzenlenen ve kontrol kapsamına giren her
belgenin anlaşılırlık ve de tereddüte sebebiyet vermemesi açısından Türkçe tercümeleri,
- Giriş ve yolcu taşıma biletleri ile uluslararası hava taşıyıcıları birliği üyesi şirketlerce
düzenlenen elektronik yolcu bileti fatura yerine geçerek(MUHBY/4 md),
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-Yolluk ödemelerine ilişkin diğer hükümler(MYHBY/27md),
a)Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından
başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak
onayın veya raporun,
b)Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin
kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren
belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine
verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili
birim yetkilisince imzalanan belgenin,
c)Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya
perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin,
d) Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama
talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının,
e) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum
üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla
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memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa
katıldığını gösteren belgenin,
f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam
edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan
mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin,
g) Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin
onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,
h) Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin
alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin,
i) Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi
kurumuna sevk edildiğine veya yurtdışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belgenin (Sevk
edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca
belge üzerinde gösterilir.),
Ödeme belgesine bağlanması gerekir.
Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde,
geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29)
düzenlenir.
NOT:Tedavi yolluklarının ödenmesi mevzuatta öngörülmüş fakat kurumda bu ödeme
kalemi bulunmamaktadır.

Kurs Ve Toplantılara Katılma Giderlerinde(MYHBY/36 md),
-Görevlendirme yazısı,
-Fatura, fatura düzenlenmeyen hallerde katılma ücretini gösterir belge,
-Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge,

Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama
yetkilisine gönderilir.
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Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına tutanak ile teslim edilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kontrol Birimi

"ödeme öncesi kontrol" ne göre yapılır.bknz
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MAAŞ İŞLEMİ
SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ

İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile
yardımı v.b değişiklikler akademik birimler/tahakkuk birimi ve idari ve mali işler daire
başkanlığı tarafından güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da Kamu Harcama
ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)'den çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır.
Kesintiler ( sendika, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152.maddesine
göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek KBS'den hesaplama işlemi gerçekleştirilir.
Kesintilerden icra nafaka ve kefalet aidat giriş ve kesintileri de SGDB tarafından güncellenir.

ödeme emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9. ve 10.
maddelerinde sayılan gerekli belgeler KBS'den dökülerek gerçekleştirme görevlisine
gönderilir.

Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle
birlikte harcama yetkilisine gönderilir

Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her ayın 9 una
Kadar, ÖDEME GÜNÜNDEN 6 GÜN ÖNCE (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
sıra no 6/II-B/5) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kontrol Birimi
"ödeme öncesi kontrol" ne göre yapılır.bknz
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4734 Sayılı Kanunun 22/d (doğrudan temin) Maddesi Gereğince Yapılacak İş ve
Alımlar
SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ

İhtiyaç sahibi birim tarafından ihtiyaca yönelik istek belgesi düzenlenir ve satın alma birimine
gönderilir. Gerekiyorsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek unsurlara ilişkin dokümanlar
hazırlanarak istek belgesine eklenir.

Satın alma biriminde gereken hallerde yaklaşık maliyet tespit işlemi gerçekleştirilir ardından
onay belgesi hazırlanarak gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanır.

Harcama yetkilisince ihtiyacın teminine yönelik olmak üzere piyasadan fiyat araştırması
yapacak personel görevlendirme yazısı yazılır.

Alınacak malzemelerin fiyatlarının tespitinin yapılabilmesi için firmalardan fiyat teklifi
istenmek üzere teklif yazısı yazılır.

Piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilen personel, alımla ilgili piyasa
fiyat araştırmasını yapar ve piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlarlar.
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Piyasa fiyat araştırması sonucunda alım yapılması uygun görülen firmadan malzeme alımına ilişkin
sipariş yazısı yazılır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre düzenlenmesi
öngörülen fatura ya da fatura yerine geçen belge düzenlenir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 63. maddesi gereğince firma tarafından
ambara teslim edilen mal ve malzemelere ilişkin muayene ve kabul komisyonu tutanağı KBS
Taşınır Mal ve kayıt sistemi modülünden düzenlenir.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uyarınca KBS taşınır işlem fişi düzenlenir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı ödeme emri belgesi Hazine ve
Maliye Bakanlığı web sayfasında bulunan (e-bütçe) bütçe otomasyonundan düzenlenerek ödeme
emri üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhinin düşülmesinin ardından
gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisince imzalanır.
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Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kontrol Birimi
"ödeme öncesi kontrol" ne göre yapılır.bknz

.
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ÖN MALİ KONTROL
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI
SGDB
1. Harcama Yetkilisince gönderilen ihale işlem dosyası (ihale onay belgesi, sözleşme yapılmadan önce
kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları) dizi pusulası ekinde bir işlem dosyası olark, ön
mali kontrol yapılmak üzere gönderilen yazı ve ekleri düzenlenmiş ve tarih yer alan teslim tutanağı ile
teslim alınır. Harcama birimi tarafından 4734/18 inci maddesince yapılan ihale işlemlerinde, ihale
bedeli mal ve hizmet alımları için bir(1) milyon, yapım işlerinde üç(3) milyon tutarına eşit ya da
üstünde ise ön mali kontrol için SGDB iç kontrol birimine gönderilmek üzere, sözleşme tasarısı
hazırlanır ve sözleşme imzalanmadan önce, Uşak Üniversitesi Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve
İşlemlere İlişkin Yönergenin 11 inci maddesinde sayılan belgeler, dizi pusulası ekinde, bir dosya olarak
ön mali kontrole tabi tutulmak üzere harcama yetkilisi tarafından Daire Başkanlığımıza bir yazı ekinde
gönderilir.

2. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü gerçekleştirirken ilgili harcama
biriminin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı,
4734, 4735, 5018 sayılı Kanunlar, Yönetmelikler, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Tebliğler,
Genelgeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde Daire Başkanlığında İç Kontrol Şube Müdürlüğünce 10 iş
günü içinde kontrol edilir.

3- Uygunsa “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi içeren 3 adet görüş yazısı düzenlenerek iki
adet görüş yazısı taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısnın olduğu işlem dosyasına takılmak üzere
diğeri ise taahhüt dosyası yani ilk ÖEB/hakedişe takılmak üzere harcama birimine gönderilir.
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4- Düzenlenen diğer görüş yazısı ise Daire Başkanlığımız içinde; bütçe birimine verilmek üzere ön
mali kontrol süreci tamamlanır.

5- Daire Başkanınca onaylanan görüş yazısı ekinde taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı işlem
dosyası tarih bulunan teslim tutanağı ile birlikte ilgili birime teslim edilir.

6-Ön mali kontrol sonucunda taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısına ilişkin mali karar ve işlemlerinde,
uygun olamayan durum için gerekçesi ile birlikte görüş yazısı hazırlanır.

7-Gerekçesi ile birlikte uygun görüş verilmeyen yazı, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarıyla birlikte
ilgili harcama birimine iade/teslim edilir.

8. Uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler
aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilmek üzere yazı hazırlanır.
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9. Hazırlanan yazı Daire Başkanı onayına sunulur.

10. Daire Başkanı tarafından onaylanan yazı e-bys sistemi ile üst yöneticiye sunulur.

11. Belge onaylandıktan sonra, iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere dosyalanır.
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TAAHHÜT DOSYASI
SGDB
Taahhüt dosyasında sadece ÖEB bağlanması öngörülen belgeler kontrol edilir.(mer. yön
har.bel.hakk.genel.teb./6 md.)
1-İhale onay belgesi,
2-İhale komisyonu kararı,
3-Sözleşme,
4-İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
5-Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği,
6-Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin
harcama birimince onaylı yazı,
7-Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın
yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge,
8-Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,
9-Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,
10-Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,
11-Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut
verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan taahhüt dosyasının aslı, ödeme belgesinin
gönderilecek nüshasına bağlanır.

Sayıştaya

Taahhüt olunan işin bedelinin bir defadan fazla ödeme belgesi düzenlenmek suretiyle tahakkuk
ettirilerek ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, taahhüt dosyasının harcama yetkilisi veya
harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından MYHBY 5 inci maddesine uygun olarak
onaylanmış bir nüshası da ayrıca muhasebe birimine gönderilir.
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Muhasebe/kontrol birimince teslim alınan Taahhüt dosyası ise kontrol süreci akış sürecine göre
ve yukarıda sayılan tebliğde yer alan ekler kontrol edilerek muhasebe yetkilisine imzaya sunulur.

ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ (KREDİ VEYA AVANS SURETİYLE YAPILACAK
ÖDEMELER)

SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ
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Harcama yetkilisi tarafından ön ödeme işlemlerini yürütmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak
mutemet görevlendirilir.

Her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerine ilişkin giderler için avans, bu tutarın üstünde yapılacak giderler için kredi verilir. Buna
göre yapılacak ön ödemenin avans mı kredi mi olduğu belirlenir.

Harcamanın çeşidine göre harcama talimatı veya ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay
belgesi düzenlenir

Harcama talimatı veya onay belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
Kredilerde harcama yetkilisinin oluru ile gidere ait liste düzenlenir.

Harcama talimatı veya onay belgesi, kredilerde olur ve liste, gereken hallerde kredi izin yazısı
Muhasebe işlem fişine bağlanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine gönderilir.

Muhasebe birimince; avanslarda mutemet adına, kredilerde ise ilgili kurum hesabına ödeme yapılarak
avans veya kredi açılır.

Harcama yetkilisi mutemedi alım işini gerçekleştirdikten sonra avanslarda en geç bir ay, kredilerde ise
üç ay içinde mahsup işlemlerini tamamlamak zorundadır. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra,
yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü
içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.
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Alımla ilgili belgeler ödeme emri belgesine bağlanır ve gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol
edilip "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama
yetkilisine gönderilir.

Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kontrol Birimi
"ödeme öncesi kontrol" ne göre yapılır.bknz
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4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 18 İnci Maddesine Göre Yapılacak İhale
Usullerine Göre Yapılacak İşlemlere İlişkin Süreç Akışı
SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak ihale usullerine göre
yapılacak işlemlerde süreç akışı aşağıda belirtildiği gibidir.(Ayrıca Süreç Akışına ilişkin şema
EK:1 de eklidir.)

1-)İhtiyacın tespiti: Alım süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. İhtiyaç sahibi birim
tarafından ihtiyaca ilişkin talep harcama birimine bildirilir. Tespit edilen ihtiyacın
giderilebilmesi, dolayısıyla mal veya hizmet satın alınabilmesi, yüklenmeye girişilmesi, yapım
işlerinin yaptırabilmesi için yeterli ödeneğe sahip olunması zorunludur.

2-) Teknik şartnamenin veya projenin hazırlanması: Alımı yapılacak ihtiyaç sahibi birim
tarafından yazılı talep ekinde ihtiyaca yönelik teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen diğer
unsurlara ilişkin dokümanlar hazırlanır.

3-) Yaklaşık maliyet hesabı: Harcama biriminde görevli personel tarafından yaklaşık maliyet
tespiti yapılır.

4-) İhale usulünün tespit edilmesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde yer
alan ihale usullerinden biri tespit edilir.
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5-) İhale veya ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması: Bu adımda, bir önceki adımda seçilen ihale
usulüne göre, açık ihale ve pazarlık usulünde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulünde
ise ayrıca ön yeterlik dokümanı hazırlanır.

6-) İhale onayının alınması: İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet hesaplama
cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya
müteakip Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.

7-) İhale komisyonun kurulması: İhtiyaç konusu hizmet alım işinin ihale onayının alınmasından
sonra, ihale yetkilisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince ihale komisyonunu
kurar.

8-) İhale ve ön yeterlik ilanları: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için açık ihale usulü ve pazarlık usulü ihalelerde ihale ilanı,
belli istekliler arasındaki ihale usulünde ise ön yeterlik ilanları yapılır. Pazarlık usulü ihalelerde 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerinde sayılan hallerde ilan yapılması
zorunlu olmayıp yapılacak ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi gerekmektedir.

79
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9-) İhale ve ön yeterlik dokümanlarının görülmesi, satın alınması, değişiklik ve açıklama yapılması:
İhale konusu mal alımı ile ilgilenen bütün isteklilerin incelemesi ve bilgi sahibi olması için ön
yeterlik ve/veya ihale dokümanı, idari şartnamelerde belirtilen yerlerde bedelsiz olarak görülür.
Ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin uygun bir teklif vermelerini temin etmek ve zeyilname
düzenlenmesi hâlinde yapılan değişiklikleri aday ve/veya istekliye duyurabilmek için ihale
dokümanını satın almaları zorunludur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu maddesinde
yazılı durumların söz konusu olması halinde yine aynı madde de yazılı şartlar dâhilinde ihale
dokümanlarında değişiklik ve açıklama yapılabilir.

10-)Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi: İhale usulüne göre Belli İstekliler Arasında
İhale Usulünde; İsteklilerce ön yeterlik başvurusu ve idarece teslim alınması, ön yeterlik
değerlendirmesi, sonucun isteklilere bildirilmesi ve ihaleye davet ön yeterlik değerlendirmesi
sonrası belli istekliler arasında ihale usulünde tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi açık ihale
usulü ile paralellik gösterir.
Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Tekliflerin Sunulması ve
Değerlendirilmesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 36, 37, 38, 39 maddeleri ve ilgili ihale
uygulama yönetmeliklerinde yer alan hükümler gereğince teklifler sunulur, teklifler ihale
komisyonunca teslim alınır ve açılır ve teklifler değerlendirilir.
Pazarlık Usulü: İsteklilerce yeterlik başvuruları sunulur, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesi ve ilgili ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan hükümler gereğince yeterlik
değerlendirmesi, teknik (ilk) tekliflerin sunulması ve teknik görüşme, son tekliflerin sunulması, son
tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri gerçekleştirilir.
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11-) İhalenin karara bağlanması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesi ve ilgili ihale
uygulama yönetmeliklerinde yer alan hükümler gereğince ihale karara bağlanır ve ihale yetkilisince
onaylanır.

12-) İhale sonucunun bildirilmesi: Kesinleşen İhale Kararı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41
inci maddesi ve ilgili ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan hükümler gereğince isteklilere
bildirilir.

13-) İhale bedeli Uşak Üniversitesi Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve
Esasların(Yönerge) 11 inci maddesinde belirtilen parasal limitlere eşit ya da üstünde ise (mal ve hizmet
alımları için bir(1) milyon, yapım işlerinde üç(3) milyon) 14 üncü adımdan, parasal limitlerin
altında ise 16 ncı adımdan devam edilir.

14-) Sözleşme tasarısı hazırlanır ve sözleşme imzalanmadan önce, Uşak Üniversitesi Ön Mali Kontrole
Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esasların 11 inci maddesinde sayılan belgeler, dizi pusulası
ekinde, bir dosya olarak ön mali kontrole tabi tutulmak üzere harcama yetkilisi tarafından Daire
Başkanlığına bir yazı ekinde gönderilir

15-) Daire Başkanlığında İç Kontrol Biriminde 10 iş günü içinde kontrol edilir.
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a-) Uygunsa “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi içeren görüş yazısı düzenlenerek yazı
ekinde asıl dosya ile birlikte harcama birimine gönderilir ve 16 ıncı adımdan devam edilir.

b-) Uygun değilse harcama birimine uygun görülmediğine dair gerekçeli görüş yazısı yazılır. Ön malî
kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen
işlemlerin daire başkanlığınca kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir.
Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

16-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 42, 43, 44, 45, 46 ıncı maddeleri ve ilgili ihale uygulama
yönetmeliklerinde yer alan hükümler gereğince istekli sözleşmeye davet edilir ve sözleşme
imzalanır.(Taahhüt ve sözleşme tasarısı ön mali kontrole tabi tutulmuş ve Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığınca görüş yazısı düzenlenmiş ise söz konusu işe ait sözleşmenin
imzalanmasından sonra, beş işgünü içinde sözleşmenin örneği ve teminata ilişkin alındının
örneği Daire Başkanlığına gönderilir.)

17-) Sözleşme bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 47 inci maddesinde belirtilen parasal
limitlerin üstünde ise ilgili madde gereğince ihale sonucu ilan edilir.
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18-)İş gerçekleştikten sonra işin mahiyetinde göre muayene ve kabul komisyon tutanağı, taşınır
işlem fişi, hakediş raporu düzenlenir Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan
gerekli belgelerin eklendiği ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisince “kontrol edilmiş ve
uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisinin imzasını müteakip Daire
Başkanlığına gönderilir.

Harcama birimlerinde yukarıda belirtilen süreçte yapılacak her bir işlem bir önceki işlemlerin kontrolünü
içermelidir.

19-) Daire Başkanlığında;
a-) Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğünde, ödeme emri belgesi üzerinde ödenek kontrolü yapılır.
Ödeneği varsa ödeme öncesi Kontrol Birimine gönderilir.

Ödeneği olmayan veya Kontrol Birimi ile Muhasebe ve Kesin Hesap Biriminde yapılan kontrollerde
hatalı olduğu belirlenen ödeme emri belgesi harcama birimine iade edilir.

b-) Kontrol Biriminde kontrol edilen ödeme emri belgesi ve ekleri hatalı değil ise ödenmek üzere
Muhasebe ve Kesin Hesap Biriminde hatalı ise harcama birimine teslim belgesi ile iade edilir.
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c-) Ödeme öncesi kontrol birimi ve Muhasebe ve Kesin Hesap Biriminde Muhasebe Yetkilisince
ödeme emri belgesi ve ekleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci
maddesi gereğince kontrol edilir. Hatalı değilse nakit imkânları çerçevesinde ödeme gerçekleşir. Hatalı
ise harcama birimine teslim belgesi ile iade edilir.
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4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 18 İnci Maddesine Göre Yapılacak İhale
Usullerine Göre Yapılacak İşlemlere İlişkin Süreç Akışı (Ek:1)

HARCAMA BİRİMİ
İhtiyacın Tesbiti

HARCAMA BİRİMİ
Teknik şartnamenin veya projenin
hazırlanması

HARCAMA BİRİMİ

Yaklaşık maliyet tesbiti

HARCAMA BİRİMİ
İhale usulünün tesbiti

HARCAMA BİRİMİ
İhale veya ön yeterlik
dökümanlarının hazırlanması

HARCAMA BİRİMİ
İhale onayının alınması

HARCAMA BİRİMİ
İhale komisyonunun kurulması

HARCAMA BİRİMİ
İhale veya ön yeterlik İlanları
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HARCAMA BİRİMİ
İhale
veya
ön
yeterlik
dökümanlarının
isteklilerce
görülmesi
ve
satın
alınması/ değişiklik
ve
açıklama
yapılması

HARCAMA BİRİMİ
Tekliflerin sunulması ve
değerlendirilmesi

HARCAMA BİRMİ
İhalenin karara bağlanması ve

HARCAMA BİRİMİ
İhale sonucunun bildirilmesi

HARCAMA BİRİMİ
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SGB.net İŞLEM SÜRECİ
SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ
SGDB/KONTROL BİRİMİ

1- 6183 sayılı Kanun 22/A kapsamında Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:
3 Tebliğe göre; 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın
üzerinde yapacakları ödemeler sırasında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin; 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kurumların muhasebe
birimlerince, diğer kurumların ödemeyi yapacak birimlerince aranılması gerekmektedir.

2- Yukarıda bahse konu durum gereğince harcama birimlerince mal, hizmet alımı ve yapım
işlerinde kdv hariç 2000 TL ve üzeri alımlarda muhasebe birimlerince sgb.net portalından borç
sorgu işlemi yapılır. (2008/Tah.Gen.Teb.SeriA Sıra3)

3- İlgili firma/kişinin 2000 tl ve üzeri hakedişine
sorgulaması yapılır.

istinaden sgb.net portalından vergi borcu

4- 1000 TL ve üzeri borç bilgisi çıkar ise tüm borç hakedişten kesilmek üzere ilgili ödeme
belgesi ve ekleri ile birlikte harcama birimine gönderilir. (2008/Tah.Gen.Teb.SeriA Sıra2)

5- Harcama birimi tarafından kesilen borç, tekrar ödeme belgesi düzenlenerek muhasebe
birimine/ödeme belgeleri kontrol birimine verilir.
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6- Vergi borcu sorgu belgeleri 15 günlük süre için geçerli kabul edileceğinden Ödeme belgeleri
kontrol birimince tekrar sorgu yapılıp yapılmayacağına karar verilir. (2008/Tah.Gen.Teb.SeriA
Sıra2)

7- 15 günlük süre aşılmadı ise tekrar sorgu yapılmaz. Ödeme belgeleri kontrol birimince ödeme
öncesi kontrol süreci kaldığı yerden devam eder.

8- 15 günlük süre aşıldı ise Ödeme belgeleri kontrol birimince sgb.net portalından tekrar sorgu
yapılır.

9- İlgili firma/kişi 1000 TL ve altında borç bilgisi çıkar ise ilgili borç yazısı ödeme belgesi
ekine eklenerek ön inceleme sürecine devam edilir.

10- İlgili firma/kişi 1000 TL ve üzerinde borç bilgisi çıkar ise ilgili borç yazısı ödeme belgesi
ve ekine eklenerek 4. adımdan devam edilir.
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e-SGK İŞLEM SÜRECİ
SGDB/HARCAMA BİRİMLERİ
SGDB/KONTROL BİRİMİ

1-Harcama birimleri tarafından bir hizmet alımı söz konusu ise işverenlerin hakedişleri, Kuruma
idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir(5510/md90).
Muhasebe birimine verilen hakedişlerde ödeme belgeleri kontrol birimince e-sgk portalı
üzerinden ilgili firma/kişi sgk idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olup olmadığı
sistemden sorgulanır.

2-Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olması durumunda izleyen iş günü
içinde e sgk borç kağıdı ile birlikte ödeme belgeleri ve de ekleri ilgili harcama birimine iade
edilir.

3-İlgili harcama birimi kesilmesi gereken borç tutarını ödeme belgesi üzerinden keserek tekrar
ödeme belgelerini muhasebe birimi/kontrol birimine gönderir.

4-Ödeme belgeleri kontrol birimi tekrar e-sgk portalı üzerinden sorgu yaparak borcu yoktur
yazısını ödeme belgesi ekine ekleyip, gerekli ön inceleme sürecini tekrar başlatır.
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EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ /TELAFİ/ GÖREVLENDİRME

SGDB/KONTROL BİRİMİ

1- Akademik birimler tarafından hazırlan ek ders ücret ödemeleri ve ekleri kontrol birimi
tarafından teslim belgesi ile teslim alınır.

2- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde;
-Ek ders ücret çizelgesi,
-Ek ders ücret bordrosu,
-Her öğretim döneminin ilk ayında ise ders yükü formu ve akademik takvim(programda
değişiklik halinde onay yeniden alınır.) (MYHBY/13md)
- Banka listesi de ödeme belgesine bağlanır.

3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesine göre ödenecek ek ders
ücretlerinde;
-İlgili yönetim kurulu görüşü,
-Fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine
ve de rektörün onayı,
Ödeme belgesine eklenir (2547/31md.).
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4- a- 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine göre ödenecek ek ders ücretlerinde(2547/40-a)
-Rektör tarafından görevlendirme yazısı,
b- 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesine göre ödenecek ek ders ücretlerinde(2547/40-b)
-Yönetim kurulu görüşü,

-Rektör önerisi,
-Yükseköğretim kurulu görevlendirme yazısı,
c- 2547 sayılı Kanunun 40/c maddesine göre ödenecek ek ders ücretlerinde(2547/40-c)
-2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine göre işlem yapılır.
d- 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesine göre ödenecek ek ders ücretlerinde(2547/40-d)
-Rektör tarafından görevlendirme yazısı,
2. adımda sayılan sadece gerekli olan belgeler ile birlikte ek ders ücret ödemeleri belgesine
ayrıca eklenir.

5- Telafilerde ek ders ücreti ödemelerinde;
-Görevlendirme, izin ya da rapor alan öğretim elemanının ders telafisini içeren Yönetim
Kurulun kararı,
-Ek ders ücret çizelgesi,
- Sınıf yoklama listesi(“...fiilen yapılması şartıyla….ek ders ücreti ödenir.” 2914/11md
gereğince),
Ayrıca ödeme belgesi eklerinde kontrol edilir.

6- Kontrol birimi tarafından ön inceleme süreci yapıldıktan sonra KBS sistemi üzerinden
muhasebeleştirme işlemi yapılır ve de işlem numarası alınır.
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7- Gerekli son kontrollerin yapılması için muhasebe yetkilisince ödeme belgeleri teslim alınır.
İCRA /NAFAKA KESİNTİ BİLGİLERİNİN DOSYA AÇILMASI VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

SGDB/KONTROL BİRİMİ

1- Akademik birimler ile idari personel için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından(İMİD) Daire
Başkanlığımıza kesinti bilgi yazısı gelir.

2- Kontrol birimince say 2000i sisteminden “Başka Birimler Adına İzlenecek Alacaklar”
bölümünden, Başkanlığımıza gönderilen yazı ve de eklerine istinaden kesinti bilgi girişi/dosya
açılışı yapılır.

3- Dosya açıldıktan sonra yine say 2000i sistemi üzerinden tahakkuk muhasebe kaydı yapılarak
ödeme belgesi (MİF) düzenlenir.

4- Alınan MİF belgesine “düzenleyen kişi” kısmına imza atılır.
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5- Sistemden alınan MİF kontrol edilerek muhasebe yetkilisinin imzasına sunulmak üzere
muhasebe birimine gönderilir.

DİĞER ÖDEMELER
SGDB/ HARCAMA BİRİMLERİ

SGDB/KONTROL BİRİMİ
Harcama birimleri ihtiyacın ve diğer tüm giderlerin(elektrik, su, telefon v.b) ödenmesinde, Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve de ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura
yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir.

Giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına
göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine
gönderilir.

Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına muhasebe
yetkilisince yapılması gereken kontroller ve de sonrasında ödenmesi için gönderilir.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL BİRİMİ
"ödeme öncesi kontrol" sürecine göre yapılır.bknz
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TÜM ÖDEME BELGELERİ HK.
ÖDEME ÖNCESİ KONTROL SÜRECİ
SGDB/KONTROL BİRİMİ

Harcama birimlerinden gelen tüm ödeme belgeleri (Ö.E.B VE MİF) ve eki belgeler üzerinde
ilgili mevzuata göre ödeme öncesi kontrol yapılır.

Yetkililerin imzasını,
Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
Maddi hata bulunup bulunmadığını,
Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, (Muh. Yet. Eğ. Ser. Ver. ile Çal.Us.ve Es. Hak.
Yönetmelik/29md.)
Bu dört unsuru kontrol edilerek ödeme belgeleri üzerinde ön inceleme yaparak, ödeme öncesi
tüm ve gerekli son kontroller/ karar/ödeme işlemi için muhasebe yetkilisinin imzasına sunulur.

Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde
incelenir.
(Muh. Yet. Eğ. Ser. Ver. ile Çal.Us.ve Es. Hak. Yönetmelik)
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Hatalı veya noksan olan ödeme belgesi ve ekleri gerekçesi de belirtilmek üzere hata ve ya
eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde ilgili harcama yetkilisine(harcama birimine)
teslim belgesi ile gönderilir.

Hatalı veya noksanı tamamlanarak tekrar muhasebe birimine (Daire Başkanlığımıza) gönderilen
ödeme belgeleri iki iş günü içerisinde muhasebeleştirilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.

MUHASEBE –KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
A- Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
B-

Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

C- Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması(G.Y.M.Y Kamuoyuna Açıklanması)
D- Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
E- Malî istatistikleri ve raporları hazırlamak,
F- Projeler karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi harcamaların kayıt ve
muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek (Tübitak, San-Tez, AB, Bap, Erasmus,
Farabi, Mevlana Projeleri v.b diğer projeler)

A- Muhasebe hizmetlerini yürütmek
1- 09.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, muhasebe
hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, üst yönetici tarafından atanan muhasebe
yetkilileri tarafından yerine getirilir.
2- Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanmak
3- Gerçekleşen işlemleri muhasebeleştirme belgeleriyle kaydetmek, belge olmadan kayıt
yapmamak,
4- Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderleri,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek,
5- Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmek.
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6- Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
7- Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere
vermek veya göndermek,
8- Veznedar, ambar memuru, gişe memuru gibi nakde ve ayniyata el süren memurların kasa
ve ambar mevcutlarını Kefalet Kanunu hükümleri dairesinde denetlemek,
9- Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak
10- Kurum Alacaklarını takip ve tahsil ettirmek ve bunlardan mahkeme veya icraya intikali
gerekenlerin Hukuk Müşavirliği marifetiyle takibini yaptırmak,
11- Gerekli bilgi ve raporları, Sayıştaya, Hazine ve Maliye Bakanlığına, harcama yetkilisi ile
üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen
sürelerde düzenli olarak vermek,
12- “Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” ve “Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmelik” ve diğer mevzuatlarda
yer alan görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
B- Bütçe Kesin Hesabını Hazırlamak
1- Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alarak bütçe kesin hesabını hazırlamak,
2- Cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs ayının on beşine kadar Milli Eğitim Bakanı ve
üst yönetici tarafından onaylanmış olarak dört nüsha halinde kesin hesap kanun tasarısına
dâhil edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,
3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan “Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Kesin Hesabın kontrol ve onay işlemlerini
takip etmek ve sonuçlandırmak,
4- Ve diğer mevzuatlarda yer alan görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
C- Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması
1- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri hazırlamak,
2- Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas
almak, kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olmasını sağlamak
3- Ve diğer mevzuatlarda yer alan görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
D- Mal Yönetim Dönemine İlişkin İcmal Cetvellerini Hazırlamak
1- Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği”ne dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Taşınır Mal
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapmak,
2- Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu kontrol
etmek,
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3- Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerini
inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek,
4- İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelleri ve İdare Taşınır Mal Yönetim
Hesabı İcmal Cetvelleri Taşınır Cetvellerini, üst yönetici adına hazırlamak,
5- Taşınmaz işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği”ne dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Kamu İdarelerine
Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapmak,
6- Taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve
elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına almak, Kayıtların
belgeye dayandırmak,
7- İdarenin her türlü taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını konsolide ederek Mal Yönetim İcmal
Cetvellerini oluşturmak ve gönderilmesini sağlamak,
8- Ve diğer mevzuatlarda yer alan görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
E- Malî İstatistikleri Ve Raporları Hazırlamak
1- Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiş ilkelere uygun olarak mali istatistikleri
hazırlamak ve belirlenen süre içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,
2- Mali raporları, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenecek standartlara,
mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasında izlenecek yöntem ve ilkelere,
muhasebe yönetmeliklerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlemek ve
mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere göndermek,
F- Projeler İle İlgili Muhasebe İşlemlerini Yürütmek
1- Projeler karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi harcamaların kayıt ve
muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek (Tübitak, San-Tez, AB, Bap, Erasmus,
Farabi, Mevlana Projeleri v.b diğer projeler)
2- Yapılan işler ile ilgili projeler iş süreci bknz.

Muhasebe –Kesin Hesap Ve Raporlama Şubesinin İş Akış Süreci
İŞ AKIŞ SÜRECİ
KESİN HESAP İŞLEMLERİ
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1-Yılsonuna yaklaşıldığında KBS sisteminde Kesin Hesap işlemleri duyurusu yayımlanır.

2-Yayımlanan Kesin Hesap işlemleri duyurusu ve tamamlanan yıl sonu işlemlerini takiben
Say2000i sisteminde aktifleştirilen Kesin Hesap modülünde Bakanlar ve Üst Yöneticiler
Cetveli, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Açıklama Cetveli, Bütçe Gelirleri Kesin Hesap
Açıklama Cetveli ve varsa Sayıştay İlamları için gerekli veri ve açıklamalar girilir.

3-Kesin Hesap modülündeki rapor ve mizan cetvellerinin kontrolleri yapılır.

4-Hata/noksanlık var ise sistem üzerinde düzeltmeler yapılarak çıktılar alınır.

5-İki nüsha Hazine ve Maliye Bakanlığı Kesin Hesap Şubesine, mutabakat sağlanmak üzere
Nisan ayının 15 ine kadar gönderilir.

6- Mutabakat sağlandıktan sonra Mayıs ayının 15 ine kadar imza işlemleri tamamlanan kesin
hesabın beş nüshası Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilir.

7-Kesin Hesap ilgililere sunulmak amacıyla çoğaltılarak ciltlenir.
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8-Yasal süresinde, TBMM'ne ve Sayıştay Başkanlığına teslim edilmek üzere üst yazı ekinde
gönderilir.

9- Diğer ciltler muhasebe –kesin hesap ve raporlama şubesinde muhafaza edilir.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ İLE İCMAL
CETVELİ İŞLEMLERİ

1. Harcama birimlerinden gelen Taşınır Mal Yönetim Hesabı cetvelleri, taşınır konsolide görevlisi
tarafından muhasebe kayıtlarıyla uyumu kontrol edildikten sonra konsolide edilir.

2. Hazırlanan İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelleri ve İdare Taşınır Mal
Yönetim Hesabı İcmal Cetvelleri Taşınır Konsolide Görevlisi tarafından imzalanır.

3. Konsolide Görevlisince imzalanan İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelleri Üst
Yönetici onayına sunulur.

4. Konsolide Görevlisi ve Üst Yönetici tarafından imzalanan İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı
İcmal Cetvelleri Milli Eğitim Bakanının onayına sunulur.
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5. Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere üst yazı ekinde gönderilir.

G.Y.M.Y. TABLOLARININ KAMUOYUNA DURULMASI

1- G.Y.M.Y. 327. Maddesi gereğince 313 . madde de sayılan tablolardan Bilanço, faaliyet
sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden
ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.

2- Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden
yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.

BAP (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) DOSYA AÇILMASI

1- Kabul edilen araştırma projelerine takiben bankadan özel hesap açtırılması için ilgili BAP birimi
tarafından Başkanlığımıza yazı gelir.

2- Gönderilen yazıya istinaden muhasebe birimi tarafından bankaya yazı yazılır ve her bir proje
için bankadan hesap açılır.
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3- Açılan hesap bilgileri ilgili proje sahibi birimine yazı ile gönderilir.

4- Bap tarafından hesap bilgileri TTS sistemine, muhasebe birim tarafından da say2000i sistemine
tanımlanır.

5-Bap tarafından dairemize proje sözleşmesi ve bütçe bilgileri gönderilir.

6- Muhasebe birimi tarfından bunun üzerine ilgili projenin takibi için dosya açılır.

7- TÜBİTAK trf. ilgili banka hesabına proje bütçesi aktarılır.

BAP PROJELERİ ÖDEME AŞAMASI

1- BAP birimi trf. düzenlenen MİF ödenmek üzere başkanlığımız muhasebe servisine getirilir.
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2- Kontrol şubesi trf. ödeme belgesi ve ekleri kontrol edilir.

3- Muhasebe yetkilsinin onayına sunulur.

4-Bankaya ödeme yapılması için muhasebe şubesi trf. hazırlanan gönderme emri ile talimat verilir.

5- Muhasebe şubesi trf. takip eden ilk iş gününde banka ekstresi kontrol edilir. Ödemeler
gerçekleşmişse MİF düzenlenir.

6- Muhasebe yetkilsisn onayına sunulur.

7-Bankadan göderilen dekont ilgili proje dosyasına takılır.

8- Dosya muhasebe arşivine kaldırılır.
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BAP PROJELERİNİN SONLANDIRILMASI

1- TÜBİTAK trf. proje hsb. kapatılarak varsa bakiyenin iadesi ve gerekli belgelerin gönderilmesi
talep edilir.

2- TTS den alınan raporlar ile banka bakyesi karşılaştırılır.

3- Hata yok ise muhasebe şubesi trf. bankaya talimat verilip, banka trf. bakiye TÜBİTAK a iade
edilir ve hesap kapatılır.

4- Bankadan alınan hesap açılış/kapanış arasındaki hesap ekstresi ve TTS de alınan bütçe raporu ve
varsa bakiyenin iade dekontu resmi yazı ile tübitak a bildilir.

AB PROJELERİ DOSYA AÇILIŞI

1- AB projeleri kapsamında ilgili birim trf. dairemize döviz hsb. açtırılması gerektiği ile ilgili talep
yazısı gelir.
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2- Muhasebe şubesi trf. bankaya yazılan yazı ile her bir proje için banka nezdinde döviz cinsinden
özel hesap açtırılması sağlanır.

3- Banka trf. ilgili proje adına açılan hsp. numaraları dairemize bildirilir.

4-Açılan hsp. numarası proje yürütücüsüne yazı ile bildirilir ve proje sözleşmesi ile proje bilgileri talep
edilir.

5- Bankadan alınan ekstrede ilgili proje için AB trf. yatılan döviz miktarının ilgili hsp.aktarıldığı
görüldüğünde, o gün ki MB döviz satış kuru üzerinden TL ye çevrilerek muhsasebe kayıtlarına
alınır.

6- Say2000i sis. proje takip dosyası açılır.

7- İki nüsha MİF alınır ve muh. yet. imzaya sunulur.
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8-Onaylana bir MİF onaylanan ilgili dosyaya takılır.

9- Diğer nüsha yevmiye sırasına göre yevmiye dosyasına takılır.

AB PROJELERİ ÖDEME AŞAMASI

1- Proje yürütücüsü trf. hazırlana ödeme belgeleri ve ekleri muhasebe birimine teslim edilir.

2-Muhasebe şubesi trf. MYHBY göre belgeler kontrol edilir.

3- Muhasebe şubesi trf. ödeme yapan bankanın döviz alış kuruna göre say2000i sis. güncelleme
yapılır.

4- İki nüsha düzenlenen MİF muhasebe yetkilisinin onayına sunulur.

5- Bir nüsha MİF ilgilinin dosyasına takılır.
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6-Diğer nüsha MİF yevmiye sırasına takılır.

7- Bankadan gön. dekont ilgili proje dosyasına takılır.

AB PROJELERİ SONLANDIRMA AŞAMASI

1- İlgili proje birimi trf. projenin tamamalandığına dair Dairemize yazı gönderilir.

2- Yazıya istinaden varsa bakiye muhasebe şubesi trf. iade edilip proje hesabı kapatılır.

FARABİ VE MEVLANA KOORD. ÖDEMELER

1- İlgili koord. trf. Dairemize yazı ile mevlana/farabi kapsamında hesap açılması talep edilir.

2-Muhasebe şubesi trf. açılan hesap Koord. bildirilir.

3- YÖK trf. hesaba o yıl ki bütçe aktarılır.
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4-İlgili koord. trf. hazırlanan belgeler Başkanlığımız trf. kontrol edilerek ödemesi yapılır.

5-İki nüsha MİF hazırlanır, biri dosyaya diğeri yevmiye dosyasında sıraya takılır.

6- Yıl sonunda ilgili Koord. yazısına istinaden kalan bakiye muhasebe şubesi trf. YÖK e iade edilir.

7-Her yıl aynı işlem bu şekilde tekrarlanır.

SAN-TEZ PROJE ÖDEMELERİ

1-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı trf. proje hesabı açılması talep yazısı muhasebe birimine gelir.

2- Açılan hesap bilgileri Bakanlığa ve BAP birimine yazı ile gönderilir.
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3-Yazıya istinaden Bakanlık, proje bütçesini hesaba aktarır.

4- Bap birimi trf. proje ait ödeme belgeleri ve ekleri kontrol şubesi trf. kontrol edilerek işleme
alınır.

5- muhasebe yetkilisince onaylanan belgelerin ödemesi yapılır ve bankadan alınan ekstireler proje
dosyasına takılır.

6- İki nüsha MİF alınır, biri dosyaya diğeri yevmiye sırasına takılır.

7- Proje sonlandığında Bakanlığın yazısına istinaden bakiye sonlandırılıp varsa kalan bakiye
Bakanlığa iade edilir.

KAMU İDARE HESAPLARININ SAYIŞTAYA BİLDİRİLMESİ

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5. Maddesi gereğince sayılan tablo, belge, cetveller yasal
süresi içinde Sayıştay Başkanlığına bildirilir.

Kamu harcama ve muhasebat bilişim sistemi (kbs) den kamu idare hesaplarına girilir ve aylık
rapordan geçmiş aya ait ayrıntılı mizan ve birleştirilmiş veriler defteri (aylık)indirilir.
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Excel programında düzenlenilir

Ebys sisteminde yazısı yazıldıktan sonra imzaya sunulur.

Çıktısı alındıktan sonra CD siyle birlikte yazısına eklenilir ve gönderilir.

TAŞINIR İŞLEMLERİ

1. İlgili harcama birimleri tarafından gönderilen taşınır devir, kayıttan düşme vb. işlemler Say2000i
sisteminde muhasebeleştirilir.

2. Taşınır işlemlerinde dayanıklı taşınır varsa amortisman devir, düşme işlemleri yapılır.

3. Yılsonunda limit altı dayanıklı taşınırlar için manuel, limit üstü taşınır için ise sistem tarafından
amortisman işlemleri yapılır.

4. Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişleri Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur.
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TAŞINMAZ İŞLEMLERİ

1.Geçici kabulü yapılıp şubeye bildirilen taşınmazlar 258 yatırım hesaplarından alınıp ilgili hesap
kodu ile muhasebe kayıtlarına alınır.

2.Değer arttırıcı harcama yapıldığında ilgili taşınmazın değerine eklenir.

3.Yıl sonunda limit altı taşınmazlar için manuel, limit üstü içinse sistem tarafından amortisman
uygulanır.

4. Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişleri Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur.

5. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gönderilen taşınmaz listelerine istinaden
Taşınmaz İcmal Cetveli düzenlenerek Daire Başkanının imzasına sunulur.

YILSONU İŞLEMLERİ
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1. Aralık ayı ay sonu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Say2000i sisteminden kontrol raporları
ve mizan cetveli kontrolleri yapılır.

2. Hata tespit edilmiş ise ay sonu işlemleri iptal edilerek düzeltme kayıtları yapılır.

3. Ay sonu işlemleri tekrar edilir.

4. Kontrol raporları ve mizan cetvelleri tekrar kontrol edilir.

5. Hata tespit edilmemişse ve/veya tespit edilmiş hatalar düzeltilmiş ise Say2000i sistemi üzerinde
yılsonu elektronik muhasebeleştirme işlemleri gerçekleştirilir.

6. Say2000i sistemi üzerinde 1 nolu muhasebe işlem fişi oluşturulur ve elektronik ortamda
onaylanmak üzere merkeze gönderilir.
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7. Merkez tarafından onaylanan 1 nolu muhasebe işlem fişinin çıktıları alınır.

8. Çıktısı alınan muhasebe işlem fişleri muhasebe yetkilisinin imzasına sunulur.

BANKA HESABI KONTROL İŞLEMLERİ

1-Bankaya verilen gönderme emri listesi doğrultusunda ve ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra
gönderme emrinin bir nüshası ile birlikte ödemelere ait günlük banka ekstreleri teslim alınır.

2. Alınan ekstreler gönderme emri listeleriyle karşılaştırmak suretiyle kontrol edilir.

3. Fazla veya yersiz ödeme yok ise banka tarafından ödemesi gerçekleştirilen talimatların
elektronik ortamda iki suret muhasebe işlem fişi düzenlenir.

4. Muhasebe yetkilisine imzaya sunulur.
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5. İmzalanan belgenin bir sureti muhasebe biriminde dosyalanır. Diğer sureti Sayıştay denetimine
hazırla hale getirilir.

6. Banka ekstrelerinin kontrolü sonucunda banka tarafından fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit
edilmesi durumunda, ilgili banka ekstresi ve gönderme emri listesi fotokopileri Alacak Takip
Servisine iletilerek bilgilendirilir.

7. Muhasebe tarafından yapılan işlem sonrası bankadan temin edilen ekstre kontrol edilerek işlemin
gerçekleştiği teyit edilir.

KİŞİ BORÇLARININ TAKİBİ VE TAHSİLİ

1.Harcama birimleri tarafından gönderilen kişi borçlarıyla ilgili resmi yazılar gelir.

2.İlgili yazıya istinaden kişi ile ilgili say2000i sisteminde kişilerden alacaklar dosyasına kayıt
yapılır.

3.Muhasebe kayıt formundan 140” Kişilerden Alacaklar” hesabı kullanılarak kişi borcu tahakkuk
kaydı atılır. iki adet muhasebe işlem fişi düzenlenir.

4.MİF Muhasebe yetkilisine imzaya sunulur. İmzalanan belgenin bir sureti muhasebe biriminde
dosyalanır. Diğer sureti Sayıştay denetimine hazır hale getirilir.
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5.İnternet Bankacılığı üzerinden alınan banka ekstresinden kişinin borcu yatırıp yatırmadığı kontrol
edilir.

6.Kişi, borcu yatırdıysa Muhasebe kayıt formundan kişi borcu tahsil kaydı yapılır.2 adet muhasebe
işlem fişi düzenlenir.

7.MİF Muhasebe yetkilisine imzaya sunulur. İmzalanan belgenin bir sureti muhasebe biriminde
dosyalanır. Diğer sureti Sayıştay denetimine hazır hale getirilir.

8.Eğer kişi borcu yasal süresinde yatırmaz ya da eksik yatırır ise Hukuk Müşavirliğine bildirilir.
Kişi borçlarıyla ilgili süreç hukuk müşavirliği tarafından sürdürülür.

KİRA GELİRLERİNİN TAKİBİ VE TAHSİLİ

1.İMİD tarafından taşınmaz ile ilgili(kantin,cafe vs.) ödeme planına ilişkin yazı gelir.

2.İlgili yazıya istinaden say2000i sisteminden “gelirlerden alacaklar “dosyasına kaydedilir.

3.Muhasebe kayıt formundan 120 “Gelirlerden Alacaklar” hesabı kullanılarak kira tahakkuk kaydı
yapılır. iki adet muhasebe işlem fişi düzenlenir.
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4.MİF, Muhasebe yetkilisine imzaya sunulur. İmzalanan belgenin bir sureti muhasebe biriminde
dosyalanır. Diğer sureti Sayıştay denetimine hazır hale getirilir.

5. İnternet Bankacılığı üzerinden alınan banka ekstresinden firmanın ya da kişinin kira ödemesini
yatırıp yatırmadığı kontrol edilir.

6.Firma ya da kişi ödemeyi yaptıysa Muhasebe kayıt formundan kişi borcu tahsil kaydı yapılır.iki
adet muhasebe işlem fişi düzenlenir.

7. MİF, Muhasebe yetkilisine imzaya sunulur. İmzalanan belgenin bir sureti muhasebe biriminde
dosyalanır. Diğer sureti Sayıştay denetimine hazır hale getirilir.

8. Eğer firma ya da kişi kira ödemesini yasal süresinde yapmaz ya da tutarı eksik yatırır ise Hukuk
Müşavirliğine bildirilir. Kişi borçlarıyla ilgili süreç hukuk müşavirliği tarafından sürdürülür.

HER ÖDEME GÜNÜ İÇİN VERİLEN GÖNDERME EMİRLERİ HESABININ
KAPATILMASI

1.Birimlerce gönderilen ödemeler muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilir ve muhasebe birimince
verilen gönderme emirleri ile bankaya gönderilir.
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2.Banka tarafından ödemelerin yapılıp yapılmadığı banka ekstresinden kontrol edilir.

3.Ödemeler yapıldıysa say2000i sisteminden muhasebe kayıt formundan 103 Verilen Çekler ve Ödeme
Emirleri(-) hesabı borçlandırılarak 102 Bankalar hesabı ile ilgili ödeme tutarları kadar kapatılır.

4.Kapatıldıktan sonra iki adet muhasebe işlem fişi düzenlenir.

5. MİF, Muhasebe yetkilisine imzaya sunulur. İmzalanan belgenin bir sureti muhasebe biriminde
dosyalanır. Diğer sureti Sayıştay denetimine hazır hale getirilir.

HAZİNE YARDIM TALEBİ
Aylık Nakit Talebi İşlemi;

1. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‟un 16.
Maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine ilişkin Yönetmelik
çerçevesinde her ayın 20 sinden sonra içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin Üniversitemiz
nakit talebi Hazine Müsteşarlığının nakit talebi aktarım sistemi (NTAS) üzerinden elektronik ortamda
hazırlanır.
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2. Sisteme girilen aylık nakit talebinin bir suret çıktısı alınır ve Daire Başkanının onayına sunulur.

3. Daire Başkanı onayına müteakip bir sureti dosyalanır.

ÖDEMELERİN KONTROLÜ
1.Ödemeler harcama birimleri tarafından gönderilir.

2.Gönderilen ödemeler kontrol birimince kontrol edildikten sonra muhasebe yetkilisince kontrol
edilir ve ödemelerde son karar mercii olan muhasebe yetkilisince imzalanır.

3.Muhasebe yetkilisi imzasından sonra muhasebe birimine gönderilen ödemeler muhasebe birimince
tahakkuk numaralarına ya da işlem numaralarına göre say2000i sistemine girilir.

4.Ödemeler yapılırken evraktaki bilgiler(ödeme tutarı,kişi,iban,ödemenin yapıldığı ekonomik kod vs)
ile sistemdeki bilgiler karşılaştırılır.Bilgiler doğru ise kabul edilip onaylanır.
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5.Onaylanan ödemeler ilgili liste yazdırılır ve banka gönderme emri ile birlikte muhasebe yetkisine
imzalatılır.

6.İmzalatılan banka listesi ve gönderme emri bankaya ulaştırılır ve gönderme emrinin bir nüshası
banka yetkilisince imzalanır ve idareye teslim edilir.

7.Teslim edilen gönderme emri ödemelerin kapatılırken kayıt edilen muhasebe işlem fişinin ekine
takılır.

AY SONU İŞLEMLERİ

1. Say2000i sisteminden muhasebe kontrol raporları alınarak kontrolleri yapılır.

2. Hata var ise sistem üzerinde düzeltmeleri yapılır.

3. Düzeltme sonrası muhasebe kontrol raporları kontrol işlemi tekrar edilir.

4. Hata tespit edilmemişse ve/veya tespit edilmiş hatalar düzeltilmiş ise Say2000i sistemi üzerinde
elektronik muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir.
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5. Alınan muhasebe işlem fişinin kontrolü yapılır.

6. Say2000i sistemi üzerinde elektronik merkeze gönderme işlemi gerçekleştirilir.

7. Sistem tarafından oluşturulan muhasebe işlem fişi iki suret çıktısı alınarak muhasebe yetkilisine
sunulur.

8. İmzalanan iki suret muhasebe biriminde kalarak, bir sureti dosyalanır.

TEMİNAT MEKTUPLARI KABUL İŞLEMLERİ

1- Başkanlığımız veznesine 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu uyarınca düzenlenmiş olan teminat
mektubu ve teyit yazısı üst yazı ile birlikte ilgili birim aracılığıyla sistemden teslim alınır.

2. Birim tarafından alınan teminat mektupları geçerlilik süresi kontrol edilerek Say2000i sistemine
kaydedilmek suretiyle muhasebe işlem fişi oluşturulur
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3. Muhasebe işlem fişinden iki suret, Say2000i sisteminden alınır.

4.Alındı belgesine gerekli bilgiler,yevmiye tarihi ve numarası yazılıp oluşturulur.

5. Alındı belgesinin aslı teslim alındığına dair yazı ve imza alındıktan sonra ilgili birime gönderilir ya da
muhasebenin kasasında saklanır.

TEMİNAT MEKTUBU İADE İŞLEMLERİ

1. İlgili birimden teminat mektubunun iadesine ilişkin yazı ve ekleri teslim alınır.

2. Ekli belgeler kontrol edilir.

3. Uygun olmayan yazı ve ekli belgeler ilgili birime üst yazı ile iade edilir.

4. Uygun olması halinde ise teminat mektubunun ait olduğu ilgili banka şubesine veya ilgili firmaya iade
edilmek üzere muhasebe işlem fişi düzenlenir.

5-Teminat mektubunun sistemden çıkışı yapılır.
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6.Alındı belgesinin aslı,teminat mektubunun fotokopisi ve gelen üst yazının fotokopileri mif belgesinin
ekine, bir suret de teminat mektubu klasörüne takılır.

MAAŞ EKİNDE YER ALAN SGK KESENEKLERİNİN BİLDİRİLMESİ

1. Tetkiki yapılmış olan maaş evraklarının kaydı sonrası birimlerden gelen e-bildirgeler teslim alınır.

2. E-bildirge beyanı yapılan prim karşılıklarının Say2000i sistem kayıtlarında kod ve tutar açısından
kontrolü yapılır.

3. Yapılan kontroller sonucunda e-bildirge ve Say2000i sistemi kayıtları arasında tutarsızlık tespit
edilir ise harcama birimine bilgi verilir.

4. Hata yoksa ve/veya düzeltilmiş ise tutarların ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü hesabına
aktarılmak üzere muhasebe işlem fişi düzenlenir.

5-Bankaya gönderilmek üzere de Excel formatı düzenlenir.

6. Muhasebe işlem fişi çıktısı alınarak imzalanır.

ÖDEMEYLE GELEN SGK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ

1.Ödeme belgesindeki sgk kodları sisteme girilir ve sgk nın vergi numarası girilerek ödeme yapılır.
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2.Ödendikten sonra mif oluşturulur ve 2 surat çıktı alınır.

İCRA,NAFAKA,SENDİKA,KEFALET İŞLEMLERİ

1.Maaş ekinde birimlerin icra kesinti listesi(1),sendika(2),kefalet(1) evrakları ayrılır.

2.Maaşlardaki icra ve nafaka kesintisi olan kişilerin borçları ilgili icra dairelerine gönderilir.Her biri için 2
suret mif oluşturulur.
3.Sendika kesintileri toplu halde ilgili sendikanın hesabına gönderilir. Mif oluşturulup 2 suret alınır.

4.Sendikaların 1 nüshası mif ekine diğer nüshası klasöre kaldırılır.

5.Kefalet aidatları Kefalet sandığının hesabına gönderilir ve mif oluşturulup 2 suret alınır.

3 ER AYLIK KEFALET BORDROLARINI TAKİP EDEN AY İÇİNDE (01-30
TARİHLERİ ARASI) KEFALET SANDIĞINA BİLDİRMEK

1.Personelden kesilen kefalet aidatlarını kefalet sandığına bildirmek için say2000 i modülünden
memur maaşları-maaş bilgileri-raporlar-kesinti dökümleri-kefalet aidatı bordrosu kısmına girilir.
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2.Geçen 3 ayın kefalet aidatı bordrosu alınır.

3.İlgili yazı yazılır ,kefalet aidatı bordrosu muhasebe yetkilisince imzalanır ve kefalet makbuzlarıyla
birlikte yazıya eklenir.

4.Yazı imzalandıktan sonra kefalet sandığına gönderilir.

BEYANA ESAS VERGİ ÖDEMELERİ

1. Ay sonu işlemleri tamamlandıktan sonra vergi ödemelerine ilişkin raporlar ve mizan cetveli alınır.

2. Gelir idaresi başkanlığı online sisteminde e-beyanname düzenlenerek elektronik ortamda kontrol
edilmek üzere gönderme işlemi yapılır.

3. Hata var ise aynı sistem üzerinde düzeltme işlemi yapılarak kontrol edilmek üzere tekrar
gönderilir.

4. Hata yoksa açılan onay butonundan beyanname verme işlemi tamamlanır.

5. Sistem üzerinden beyanname (1 adet)ve tahakkuk fişi(2 adet) çıktıları alınır.

124
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6-Tahakkuk fişinin bir adetiyle beyanname çıktısı klasöre kaldırılır.Diğer tahakkuk çıktısı bankaya
teslim edilr.

7. Say2000i sisteminde beyan edilen vergi çıkışlarına ilişkin muhasebe işlem fişi düzenlenerek çıktısı
alınır.

ÖDEMELERDEN MAHSUP EDİLEN VERGİ ÖDEMELERİ

1. Ödemelerden kesinti işlemi tamamlanan vergi borçlarına ilişkin tutarın hesaplardan çıkışı yapılarak

2- ilgili vergi dairesi müdürlüğü hesaplarına aktarılmak üzere muhasebe işlem fişi düzenlenir.

T.K.Y. LERİ (TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİNİ)KEFALET SANDIĞINA BİLDİRMEK

1.Kefaletli görev alan personelin yazısı beyanname sisteminden kefalet sandığına bildirilir.

2.Yazının ekine ilk defa kefilli göreve başlayanlar için kimlik belgesi ve personelin nüfus cüzdan
fotokopisi eklenir.

3.Eğer kefaletli görev bırakıldıysa kefalet reddiyat tahakkuk varakası doldurulup nüfus cüzdan
fotokopisiyle yazıya eklenir.
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Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Alt Birimi İş Akış Şeması

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBESİNİN GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
01Bütçe Hazırlık Çalışmaları yürütmek: İdare hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede
sunulabilmesi için bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik plana,
stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve yıllık amaç
ve hedefler ile performans göstergelerine dayanarak hazırlamak,
03-

Ayrıntılı harcama/finansman programını hazırlamak,

04-

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve raporlarını hazırlamak,

05Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı
tedbirler üretmek,
06İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek,
07Tüm harcama birimleri ile “Bütçe Hazırlama, Harcama ve Ödenek Kontrolü”
konularında koordinasyon sağlamak,
08Bütçe ödeneklerinde: ödeneklerin dengeli ve verimli bir şekilde kullanılması için
gerekli tedbirleri almak ve yönlendirmeler yapmak, ödenek aktarmaları ve yedek ödenek
taleplerini sonuçlandırmak, ödenek üstü harcamalara engel olmak,
09Resmi yazışma yoluyla gerçekleştirilen her türlü bütçe ödenekleri revize işlem
kayıtlarını
“e-bütçe” programına işlemek, dosya dolabındaki ilgili klasörlerde
muhafaza etmek.
10-

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

11B cetveline göre gerçekleşen gelirlerin tahakkuku, bütçeleştirilmesi ile gelir ve
alacakların takip işlemlerini yürütmek,
12- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
13-

Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak
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Bütçe Ve Performans Programı Şubesi İş Ve İşlemleri
A- Bütçe Hazırlık İşlemleri
C- Yatırım Bütçesi Hazırlık İşlemleri
D- Bütçe İşlemleri
D1- Ödenek Aktarma İşlemi
D2- Ödenek Revize İşlemi
D3- Ödenek Ekleme İşlemi
D4- Yedek Ödenek Talebi İşlemi
E-Yılı Bütçesi İle verilen Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtılması İşlemleri
F-Ayrıntılı Finansman Programı İşlemleri
G- Yatırım Programı Revize İşlemleri
H- Ödenek Gönderme ve Tenkis İşlemleri
H1- Ödenek Gönderme İşlemi
H2- Tenkis İşlemi
İ- Yatırım İzleme ve Uygulama Raporları İşlemleri
J- Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu İşlemleri
K- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İşlemleri

Bütçe Ve Performans Programı Şubesi İş Akış Süreçleri
İŞ AKIŞ SÜREÇLERI

BÜTÇE HAZIRLIK İŞLEMLERİ
SGDB
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1. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe çağrısı, Orta Vadeli Program, Orta
Vadeli Mali Plan ve Üniversitemiz Stratejik Planı ile Performans Programı göz önünde
bulundurularak bütçe hazırlık çalışmaları yapılır.

2. Bu kapsamda, bütçe hazırlığına ilişkin belirlenen süre içerisinde, birimlerin bütçe tekliflerini ebütçe sistemi üzerinde hazırlayarak bir takım çıktısının Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda
yazı hazırlanır.

3. İlgili yazı Üst Yöneticinin onayına sunulur.

4. Birimlerden gelen bütçe teklifleri 5018 sayılı Kanun, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali
Plan, Stratejik Plan, Performans Programı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Hazırlama Rehberi
kapsamında incelenerek e-bütçe sisteminde kontrol edilir.

5. Birimlerin bütçe tekliflerinin, e-bütçe sisteminde konsolidasyonu gerçekleştirilerek Üniversitemiz
bütçe teklifi oluşturulur.

6. Üniversitemiz bütçe teklifi çıktıları e-bütçe sisteminden alınır.
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7. Üniversitemiz bütçe teklifi 2547 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi gereği Üniversite Yönetim
Kuruluna sunulur.

8.Üniversitemiz bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden elektronik ortamda Hazine ve Maliye
Bakanlığına gönderilir.

9. Bütçe teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi için yazı hazırlanır ve üst yönetimin
onayına sunulur.

10. Üst Yönetici tarafından imzalanan yazı ve eki, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

11. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kurumumuz arasında bütçe görüşmeleri gerçekleştirilir.
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12. Bütçe görüşmeleri sonucunda belirlenen bütçe tavanı doğrultusunda e-bütçe sistemi üzerinde
gerekli revize İşlemi yapılarak Üniversitemiz bütçe tasarısı oluşturulur.

13. Üniversitemiz bütçe tasarısının basımı matbaalarca yapılır.

14. Basılan Üniversitemiz bütçe tasarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TBMM’ne gönderilir.

YATIRIM BÜTÇESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ
SGDB

1. Sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yatırım genelgesi, 5018 sayılı Kanun, Orta
Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Üniversitemiz Stratejik Planı ile Performans Programı
göz önünde bulundurularak hazırlık çalışmaları yapılır.

2. Bu kapsamda, yatırım bütçesi hazırlığına ilişkin belirlenen süre içerisinde birimlerin yatırım
bütçe tekliflerini hazırlayarak Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda yazı hazırlanır.
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3. İlgili yazı Üst Yöneticinin onayına sunulur.

4. Birimlerden gelen yatırım bütçesi teklifleri 5018 sayılı Kanun, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli
Mali Plan, Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırım Genelgesi kapsamında incelenerek
konsolidasyonu gerçekleştirilir.

5. Yatırım bütçesi taslağı oluşturulur.

7. Üniversitemiz yatırım bütçesi taslağı Sanayi ve teknoloji Bakanlığına gönderilmek üzere yazı
hazırlanır.

8. Üst Yöneticinin onayına sunulur.

9. Sanayi ve teknoloji Bakanlığı ile Kurumumuz arasında bütçe görüşmeleri gerçekleştirilir.
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10. Bütçe görüşmeleri sonucunda vize edilen yatırım teklifleri Sanayi ve teknoloji Bakanlığı
tarafından Kurumumuza elektronik ortamda bildirilir.

11. Bütçe görüşmeleri sonucunda belirlenen yatırım bütçe tavanı doğrultusunda e-bütçe sistemi
üzerinde gerekli revize İşlemi yapılarak Sanayi ve teknoloji Bakanlığı vize bilgileri sisteme girilir.

12. Yatırım vize cetvelinin Sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından sistemden onaylandığının
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şifahen bildirilmesinin ardından sistemden onaylanan
yatırımlar vize cetveli Üniversitemiz Yılı Bütçe Tasarısına eklenir.

BÜTÇE İŞLEMLERİ
ÖDENEK AKTARMA İŞLEMI

1. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen ödenek aktarma talebi ile ilgili yazılar bütçe
birimine sevk edilir.

2. Ödenek talebiyle ilgili e-bütçe sisteminden ödenek durum bilgileri dökümleri alınarak kurumsal
bütçe tertiplerinde mevzuat ile belirlenen ödenek aktarma yasaklarının bulunup bulunmadığı
konusunda ön mali kontrol yapılır.
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3. Ön mali kontrolden sonra uygun görülmeyen aktarma İşlemlerinin uygun görülmeme nedenleri
ilgili harcama birimine bildirilmek üzere yazı hazırlanarak Daire Başkanının onayına sunulur.

4. Daire Başkanı tarafından imzalanan doküman, ilgili harcama birimine sevk edilir.

5. Ön mali kontrolden sonra uygun görülen aktarma İşlemine ilişkin, ödeneği düşülecek tertipten
tenkis İşlemi e-bütçe sisteminden yapılır.

6. Talep edilen bütçe işlem tutarının aktarma yapılacak olan kurumsal bütçe tertibinin bütçe
başlangıç ödeneğinin, bütçe kanunu ile belirlenen oranı aşmaması durumunda Tenkis İşlemlerinin
gerçekleştirilmesine müteakip aktarma İşlemi Şube tarafından e-bütçe sistemine kaydedilir.

7. E-bütçe sisteminden, Rektörlük Makamı Onayı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere
çıktı alınarak Üst Yöneticinin onayına sunulur.

8. Üst Yönetici tarafından imzalanan dokümanlar, ilgili kurumlara gönderilir.
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9. Rektörlük Makamına ait olan doküman e-bütçe sisteminden onaylanarak detay bütçe işlem
kaydı yapılır.

10. E-bütçe sisteminden ödenek gönderme belgesi düzenlenir.

11. Talep edilen bütçe işlem tutarının aktarma yapılacak olan kurumsal bütçe tertibinin bütçe
başlangıç ödeneğinin bütçe kanunu ile belirlenen oranı aşması durumunda, Hazine ve Maliye
Bakanlığına aktarma yazısı hazırlanarak Üst Yönetici onayına sunulur.

12 Üst Yönetici tarafından imzalanan ödenek aktarma talep yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına
gönderilir.

13. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen ödenek aktarmasına ilişkin e-bütçe
sisteminden ödenek gönderme belgesi düzenlenir.

ÖDENEK REVİZE İŞLEMİ
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1. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen ödenek revize talebi ile ilgili yazı, bütçe birimine
sevk edilir.

2. Ödenek revize talebiyle ilgili e-bütçe sisteminden gerekli dökümler alınarak detay bütçe
tertiplerinde Ayrıntılı Finansman Programını değiştirmeden yapılabilecek bir bütçe tertibinin
bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

3. Uygun bütçe tertibinin olması durumunda gerekli tenkis İşlemi yapılır.

4. Revize İşlemi Şube tarafından e-bütçe sistemine kaydedilir.

5. Revize İşlemine ilişkin e-bütçe sisteminden çıktı alınarak Üst Yöneticinin onayına sunulur.

6. Rektörlük Makamına ait olan doküman e-bütçe sisteminden onaylanır.

7. E-bütçe sisteminden ödenek gönderme belgesi düzenlenir.

135
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8. Üst Yönetici tarafından uygun görülmeyen revize talebinin uygun görülmeme nedenleri ilgili
harcama birimine bildirilmek üzere yazı hazırlanarak Daire Başkanının onayına sunulur.

9. Daire Başkanı tarafından imzalanan doküman, ilgili birime gönderilir.

10. Talep edilen revize İşleminin, Ayrıntılı Finansman programını değiştirebilecek olması
durumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığına revize yazısı hazırlanarak Üst Yönetici onayına
sunulur.

11. Üst Yönetici tarafından imzalanan ödenek revizesi yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına
gönderilir.

12. E-bütçe sisteminden tenkis İşlemi yapılır.

13. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen ödenek revizesine ilişkin yazının
Şubeye ulaşmasına müteakip e-bütçe sisteminden ödenek gönderme belgesi düzenlenir.
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ÖDENEK EKLEME İŞLEMI

1. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen ödenek ekleme talebi ile ilgili yazı, bütçe
birimine sevk edilir.

2. O andaki likit ödenek kaynakları veya gelir fazlası karşılığı ödenek kaynakları incelenerek
mevcut durumu gösteren ek ödenek kaynakları tablosu hazırlanır.

3. Ödenek talebi ve ek ödenek kaynakları tablosu birim görüşü ile birlikte üst yönetimin
bilgisine sunulur.

4. Üst Yönetici tarafından uygun görülmeyen ilave ödenek talebinin uygun görülmeme
nedenleri ilgili harcama birimine bildirilmek üzere yazı hazırlanarak Üst yöneticinin imzasına
sunulur.

5. Üst yönetici tarafından imzalanan doküman ilgili birime gönderilir.
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6. Üst yönetim tarafından Üniversitemiz kaynakları ile finanse edilmesi uygun görülen ödenek
ekleme talebine ilişkin bütçe İşlemi Şube tarafından e-bütçe sistemine kaydedilerek
gerçekleştirilir. Ödenek kaydedilecek tutar için e-bütçe sisteminde likit karşılığı ise net finansman
karşılığı; gelir fazlası karşılığı veya Şartlı bağış ise ilgili gelir tertibine gelir karşılığı olarak
kaydedilir

7. E-bütçe sisteminden, Rektörlük Makamı onayı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere iki
çıktı alınarak Üst Yöneticinin onayına sunulur.

8. Üst Yönetici tarafından imzalanan dokümanlar, Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

9. Rektörlük Makamına ait olan doküman e-bütçe sisteminden onaylanarak detay bütçe kaydı
yapılır.

10. E-bütçe sisteminden ödenek gönderme belgesi düzenlenir.

YEDEK ÖDENEK TALEBI İŞLEMİ
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1. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen ödenek ekleme talebi ile ilgili yazı, bütçe
birimine sevk edilir.

2. E-bütçe sisteminden bütçe İşlemi talep edilen bütçe tertiplerinin cari yıl ve önceki yıllar ödenek
durum bilgileri alınır.

3. Önceki yıllar gider gerçekleşmeleri ve cari yıl bütçe ödeneği ile gider gerçekleşmeleri incelenerek
birim görüşü oluşturulur.

4. O andaki likit ödenek kaynakları veya gelir fazlası karşılığı ödenek kaynakları incelenerek
mevcut durumu gösteren ek ödenek kaynakları tablosu hazırlanarak; Ödenek talebi ve ek ödenek
kaynakları tablosu birim görüşü ile birlikte üst yönetimin bilgisine sunulur.

5. Üst Yönetici tarafından uygun görülmeyen ilave ödenek talebinin uygun görülmeme nedenleri
ilgili harcama birimine bildirilmek üzere yazı hazırlanarak Üst yöneticinin imzasına sunulur.

6. Üst yönetici tarafından imzalanan doküman, ilgili birime gönderilir.
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7. Üst yönetim tarafından 5018 sayılı Kanunun 28’inci maddesi ve Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden talep edilmesi uygun görülen
ödenek ekleme talebine ilişkin yazı hazırlanarak üst yönetici onayına sunulur.

8. Üst Yönetici tarafından imzalanan dokümanlar; Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

9. Hazine ve Maliye Bakanlığının yedek ödenekten aktarmaya ilişkin işleminden sonra E-bütçe
sisteminden detay bütçe kaydı yapılır.

10. Yedek ödenek talep eden birimlere işlemin yapıldığına dair üst yazı yazılır.

YILI BÜTÇESI İLE VERiLEN KURUM ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE
DAĞITILMASI İŞLEMLERİ

1-Yılı bütçesi ile kurum düzeyinde verilen ödenekler “Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe
Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması Ve Kullanılmasına
İlişkin Usul Ve Esaslara” göre birim düzeyinde dağıtılır.
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2. Öncelikle birimlerimizin bütçe teklifleri, geçen yıl harcamaları ve karakteristik özellikleri
belirlenir.

3. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekler; 2. Maddede belirtilen hususlara da dikkat edilerek EBütçe sisteminde bulunan Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü içinde yer alan Birimlere Ödenek
Dağıtım Menüsü yardımı ile harcama birimleri bazında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü
düzeyinde dağıtılır.

4. Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlanarak e-bütçe sistemine girişi yapılan
ödeneklerin dağılımı, üst yönetici tarafından ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibarıyla
yönetim kurulunun bilgisine sunulur.

5. Üst yönetici tarafından onaylanan ödenek dağılımı, ilgili yılın Ocak ayının 7’sine kadar ebütçe sisteminde onaylanır.

6. Bütçe ödeneklerinin onaylanan dağılımı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından
harcama birimlerine yazılı olarak bildirilir.

AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI
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1. Ocak ayı içersinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca AHP ve AFP Hazırlık çalışmaları konulu …
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği yayınlanır ve AFP hazırlama sürecine başlanır.

2. Birimlerimize; kendilerine verilen ödenekleri aylar itibari ile dağıtması konulu üst yazı yazılır.

3. Birimlerimizden gelen cevap yazıları toplanır ve konsolidasyon işlemi yapılır.

4. E-Bütçe sitemine teklif aşamasında AFP girişleri yapılır.

5. Cari yıl bütçesinde tahmin edilen gelir tahminleri de aylar itibari ile E-Bütçe sitemine girilir.

6. E-Bütçe sisteminden AFP teklif raporlarının çıktıları alınarak üst yöneticinin imzalayacağı
yazının ekine takılır.

7.Üst yazı ve ekleri Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
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8. Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Kurum Düzeyindeki AFP ‘ler birim düzeyinde
yapılır.

9. Birim düzeyinde yapılan AFP’ler üst yazı ile tüm harcama birimlerimize bildirilir.

YATIRIM PROGRAMI REVİZE İŞLEMLERİ

1. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen yatırım programı revize talebi ile ilgili yazı bütçe
birimine sevk edilir.

2. Revize İşlemi talep edilen yatırım projesine ilişkin Önceki yıllar gider gerçekleşmeleri ve cari
yıl bütçe ödeneği ile gider gerçekleşmeleri incelenir.

3. Revize talebine ilişkin birim görüşü oluşturularak revize talebi ile birlikte üst yönetimin bilgisine
sunulur.
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4. Üst Yönetici tarafından uygun görülmeyen revize talebinin uygun görülmeme nedenleri ilgili
harcama birimine bildirilmek üzere yazı hazırlanarak Üst yöneticinin imzasına sunulur.

5. Üst yönetici tarafından imzalanan doküman, ilgili birime gönderilir.

6. Üst Yönetici tarafından uygun görülen revize talebinin bütçe tertiplerinde değişiklik şeklinde
olması halinde e-bütçe sisteminden gerekli ödenek durum bilgileri çıkartılır.

7. Bütçe tertiplerinde yapılacak değişiklik hakkında 5018 sayılı Kanun, Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu, Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca aktarma yasaklarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

8. Revize İşlemi Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca Üst Yönetici yetkisinde ise revize İşlemi yapılabilmesi için Üst
Yöneticinin onayına sunulmak üzere onay yazısı ve eki revize cetveli ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına ve Sanayi ve teknoloji Bakanlığına bilgilendirme yazısı hazırlanarak üst yöneticinin
onayına sunulur.
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9. Üst Yöneticinin onayına müteakiben ilgili doküman Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile
Sanayi ve teknoloji Bakanlığına gönderilir.

10. Üst yönetici onayı ile yapılan revize İşlemine ilişkin harcama birimine gönderilmek üzere
bilgilendirme yazısı yazılarak Daire Başkanının onayına sunulur.

11. Daire Başkanının imzasına müteakip doküman; ilgili harcama birimine gönderilir.

12. Revize İşlemi Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca Üst Yönetici yetkisinde bulunmuyorsa revize İşlemi yapılabilmesi için
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmek üzere revize talep yazısı ve eki cetvel hazırlanarak
Üst Yöneticinin onayına sunulur.

13. Üst Yöneticinin onayına müteakiben doküman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir.

14. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Üniversitemize gönderilen cevabi yazı bütçe birimine sevk
edilir.
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15. Revize İşlemi uygun görülmüş ve bütçe tertiplerinde revize İşlemi yapılması gerekiyorsa,
5018 sayılı Kanun ile Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçe İşlemleri akış
süreçlerinde açıklandığı şekilde revize İşlemi yapılır.

16. Yatırım programının revizesine ilişkin ilgili birime gönderilmek üzere bilgilendirme yazısı
hazırlanarak Daire Başkanının onayına sunulur.

17. Daire Başkanının imzasına müteakip doküman; ilgili birime gönderilir.

ÖDENEK GÖNDERME VE TENKİS İŞLEMİ
ÖDENEK GÖNDERME İŞLEMI

1. E-bütçe sisteminde yapılan ödenek ilaveleri ile serbest bırakılan ödeneklere ilişkin, e-bütçe
sisteminde ödenek gönderme belgesi düzenlenir.

2. Düzenlenen ödenek gönderme belgesinin çıktısı alınır.
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3. Ödenek gönderme belgesinin birim yöneticisi tarafından ön mali kontrolü yapılır ve imzalanır.

4. Ön mali kontrolü yapılan ödenek gönderme belgesi ilgili harcama birimine gönderilmek üzere
yazı hazırlanarak Daire Başkanı onayına sunulur.

5. Daire Başkanı tarafından imzalanan yazı ve eki ilgili birime gönderilir.

6. Daire Başkanı imzasına müteakip ödenek gönderme belgesi e-bütçe sisteminde onaylanır ve
Say2000i sitemine gönderilir.

7. Ödenek gönderme İşlemi Say2000i sisteminde onaylanarak muhasebe işlem fişi oluşturulur.

8. Say2000i sisteminde Ödenek gönderme İşlemine ilişkin muhasebe işlem fişinin çıktısı alınır.
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9. Muhasebe işlem fişleri muhasebe yetkilisine teslim edilir.

TENKİS İŞLEMİ
1. Bütçe ödeneği tenkis edilecek birim harcama yetkilisine ödeneğinin tenkis edileceği bilgisi
verilerek ilgili detay bütçe tertibinden aktarmaya konu tutar kadar e-bütçe sisteminde tenkis
belgesi düzenlenir.

2. E-bütçe sisteminden tenkis belgesinin üç suret çıktısı alınır.

3. Düzenlenen tenkis belgesi ilgili harcama birimine gönderilmek üzere yazı hazırlanarak Daire
Başkanının imzasına sunulur.

4. Daire Başkanı imzasına müteakip tenkis belgesi e-bütçe sisteminde onaylanır ve Genel
Müdürlüğünün Say2000i sitemine gönderilir.

5. Tenkis İşlemi Say2000i sisteminde onaylanarak muhasebe işlem fişi oluşturulur.

148
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6. Say2000i sisteminden Tenkis İşlemine ilişkin muhasebe işlem fişinin çıktısı alınır.

7. Muhasebe işlem fişlerin muhasebe yetkilisine teslim edilir.

YATIRIM İZLEME ve UYGULAMA RAPORLARI İŞLEMLERİ
1. Yatırım izleme ve uygulama raporu hazırlanması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
veya Valilikten gelen yazı bütçe birimine sevk edilir.

2. İlgili yazı uyarınca birim yatırım projeleri gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler alınmak üzere
ilgili harcama birimlerine yazı hazırlanarak Daire Başkanı onayına sunulur.

3. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen yatırım projeleri gerçekleşme raporları bütçe
birimine sevk edilir.

4. Birim yatırım projeleri gerçekleşme raporları incelenerek Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Kurum Yatırım Programı
İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanır.
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5. Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
gereğince hazırlanan Üniversitemiz Yatırım Programı İzleme ve Uygulama Raporları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ve/veya Valiliğe gönderilmek üzere yazı
hazırlanarak Üst Yöneticinin onayına sunulur.

6. Üst Yöneticinin onayına müteakip yazı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve/veya Valiliğe gönderilir.

7. Sanayi ve Teknoloji gönderilen yatırım uygulama raporları elektronik ortamda Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine kaydedilir.

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İŞLEMLERİ
1. 5018 sayılı Kanun‟un 25‟inci maddesi ve Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Yatırım izleme ve değerlendirme raporu
hazırlanması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen yazı bütçe birimine sevk edilir.

2. İlgili yazı uyarınca birim yatırım projeleri gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler alınmak üzere
ilgili harcama birimlerine yazı hazırlanarak Üst Yöneticinin onayına sunulur.
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3. Üst Yöneticinin onayına üst yazı ilgili harcama birimlerine gönderilir.

4. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen yatırım projeleri gerçekleşme raporları bütçe
birimine sevk edilir.

5. Birim yatırım projeleri gerçekleşme raporları incelenerek 5018 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ve
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
gereğince Kurum Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanır.

6. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üst Yöneticinin onayına sunulur.

7. Üst Yöneticinin onayına müteakip Üniversitemiz web sayfasında kamuoyuna duyurulur

8. Basımı yapılan Üniversitemiz Yatırım programı izleme ve değerlendirme raporunun Sayıştay
Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmek
üzere yazı hazırlanarak ÜstYöneticinin onayına sunulur.
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9. Üst Yöneticinin onayına müteakip Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı‟na gönderilir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İŞLEMLERİ
1. 5018 sayılı Kanun‟un 30‟uncu maddesi gereğince Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporunun hazırlanması konusunda Hzine ve Maliye Bakanlığından gelen yazı bütçe birimine sevk
edilir.

2. İlgili yazı uyarınca Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna ilişkin bilgiler alınmak üzere
ilgili harcama birimlerine yazı hazırlanarak Daire Başkanının onayına sunulur.

3. Daire Başkanının onayına müteakip üst yazı ilgili harcama birimlerine gönderilir.

4. Harcama birimlerinden gelen yazılar bütçe birimine sevk edilir.

5. Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen bilgiler incelenerek 5018 sayılı Kanun‟un 30‟uncu
maddesi gereğince Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Üst Yöneticinin
onayına sunulur.
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6. Üst Yöneticinin onayına müteakip Üniversitemiz web sayfasında kamuoyuna duyurulur ve
butcepol@bumko.gov.tr adresine gönderilir.

Bütçe Ve Performans Programı Alt Birimi İş Akış Şeması
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Formatı
Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu İş Akış Şeması

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ALT BİRİMİNİN GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
A- Stratejik plan hazırlama çalışmalarını yürütmek
B- Birim faaliyet raporunu hazırlamak
C- Performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmalarını yürütmek
D- Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
E- Performans programını hazırlamak
F- İdare faaliyet raporunun hazırlamak
G-Kurum kalite iç değerlendirme raporu hazırlıklarında koordinasyon ve sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
H- İç ve dış paydaşlar ile yılda en az bir kez memnuniyet anketi düzenleyip bu anket
doğrultusunda rapor hazırlama çalışmalarını yürütmek

A-Stratejik planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecekgörevler/ görev tanımları
01İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve
stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
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02İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık
hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak
03Stratejik Planlama çalışmalarının ve Strateji Geliştirme Kurulunun sekretaryası ile
planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
04İdarenin stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmek,
05Stratejik Planı beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde: İdarenin hizmetinden
yararlananların, idaremiz çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları ve katkıları sağlayarak, uyum, işbirliği ve
eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini de dikkate alarak, 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ilgili Yönetmeliğe, Kılavuzlara ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak
hazırlamak,
06Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda
ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlamak,
07Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve
sektörel plan ve programlara uygun olarak, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar
ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak
yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunarak stratejik planı
oluşturmak,
08Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra gerek görülmesi halinde hedeflerinde
nicel değişiklikler yaparak güncelleştirmek,
09İdarenin: görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması,
hükümetin değişmesi, bakanın değişmesi hâlinde, bu şartların oluşmasını müteakip ilgili
onayları alarak stratejik planını yenilemek,
10Stratejik planların yenilenmesi ve güncelleştirilmesi durumunda ise Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına ve Hzine ve Maliye Bakanlığına bilgi vermek,
11Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Stratejik Plan değerlendirme raporu gönderilmesi
hâlinde, değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini vermek ve
sunulmaya hazır hâle getirmek,
12Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını müteakip performans programı
ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına ve Sayıştay’a göndermek,
13-

Stratejik planı kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde yayınlamak,

14-

İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

15İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek,
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16Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditler karşısında
önlem almak,
17Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı
memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
18-

İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

19-

İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

20-

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

B-Birim faaliyet raporunu hazırlama kapsamında yürütülecek görevler/görev tanımı
01Daire Başkanlığımız birim faaliyet raporunu: 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve
bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemeler ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun, mali saydamlık ve hesap verme
sorumluluğunu, bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunluluğunu, ilgili
tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere faaliyet sonuçlarını tüm
yönleriyle gösteren açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanarak, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya
imkân verecek biçimde, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlamak,
02Birim faaliyet raporunu izleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Üniversitemiz
idare faaliyet raporuna esas alınmak üzere üst yöneticiye sunmak,
03-

Birim faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

04Birimlerden gelen faaliyet raporlarını birleştirerek Üniversitenin faaliyet raporunu
hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunmak,
05Birim faaliyet raporunu hazırlamak, İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasına destek
olmak,
C- Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek
görevler/görev tanımı
01-

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

02İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
03İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu
değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,
04Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarını oluşturmak, takip etmek, koordine etmek ve
sonuçlarını amirlerine bildirmek,
D- Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler /görev tanımı
01Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde
yerine getirmek,
02-

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
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03-

İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,

E- Performans programının hazırlanması
F- İdare faaliyet raporunun hazırlanması
G- Kurum kalite iç değerlendirme raporu hazırlıklarında koordinasyon ve sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
H- İç ve dış paydaşlar ile yılda en az bir kez memnuniyet anketi düzenleyip bu anket
doğrultusunda rapor hazırlama çalışmalarını yürütmek.

Stratejik Yönetim Ve Planlama Alt Biriminin İş Akış Süreçleri
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

İDARE FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI
SGDB/Tüm Birimler/Üst Yönetim

SP Şubesi(stratejik yönetim ve planlama şubesi)/Şube sorumlusu tüm birimlere birim faaliyet
raporu hazırlanması talebini gönderir. Talebi üst yazı, e-posta ile bildirir.

Tüm birimler Raporun oluşturulması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar. SP Şubesine üst
yazı ve e-posta (sgd@usak.edu.tr) yoluyla gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Bilgi ve belgeleri toplayarak tasnif eder. Raporun oluşturulması için
gerekli olan bilgi ve belgeler ile ilgili eksiklikleri belirler. e-mail ortamında gelen bilgi ve
belgelerin çıktısı alarak, üst yazı ile gelen bilgi ve belgeler üst yazı ve ekleri ile dosyalar. Eksik
bilgiler varsa, ilgili birimlerden eksik bilgi ve belgeleri talep eder.
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SP Şubesi/Şube sorumlusu İdare Faaliyet Rapor taslağını hazırlar. Yönetici, taslak raporu içerik
yönünden değerlendirir, uygunluğu hususunda karar verir. Uygun bulunursa Rektörlük Üst
Yönetim'e gönderir. Uygun değilse gerekçesiyle beraber SP Şubesine geri gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Taslak rapor Yöneticinin önerileri doğrultusunda raporu revize eder.
Uygun bulunursa, birim faaliyet raporlarının bir örneği ve iç kontrol güvence beyanlarını (İç
Kontrol Güvence Beyanı Dokümanı) Rektörlük Üst Yönetim'e gönderir.

Üst yönetici Raporun son halini içerik ve düzen göz önüne alarak değerlendirir. Son hali hakkında
karar verir. Onaylanmış İdare Faaliyet Raporunu, SP Şubesine gönderir. İçerik ve düzen yönünden
yapılması gereken değişiklikler varsa taslak raporu hazırlanmak üzere SP Şubesine gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Onaylanmış İdare Faaliyet Raporunu, YÖK, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Sayıştay'a gönderir.
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SP Şubesi/Şube sorumlusu İdare Faaliyet Raporu, SGDB web sitesinde (http://sgd.usak.edu.tr/) ve
üniversitemiz web sitesinde yayınlanır ve kamuoyuna duyurulur

PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERİ
SGDB
1. 5018 sayılı Kanun‟un 9. maddesine istinaden hazırlanan ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Yönetmelik’ gereğince en geç mayıs ayı sonuna kadar stratejik
amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu
harcama birimlerinin belirlendiği performans programı hazırlık çalışmaları yapılır.

2. Birim performans programlarının hazırlanmasına ilişkin yazı hazırlanır.

3. Yazı Üst Yöneticinin onayına sunulur.

4. Üst Yöneticinin onayına müteakip yazı, ilgili birimlere gönderilir.

5. Birim performans programı teklifleri, stratejik plana ve birim bütçe tavanlarına uygunluğu
yönünden kontrol edilir.

158
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6. Birim performans programı teklifleri konsolide edilir ve idare performans programı teklifi
hazırlanarak Üst Yönetici onayına sunulur.

7. Üst Yönetici onayına müteakip idare performans programı teklifleri Hazine ve Maliye
Bakanlığına gönderilmek üzere kurum bütçe teklifine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
gönderilmek üzere yatırım programı teklifine eklenir.

8. İdare performans programı teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda hazırlanan kurum bütçe tasarısına uygun olarak revize
edilerek idare performans programı tasarısı hazırlanır.

9. İdare performans programı tasarısı, kurum bütçe tasarısına eklenerek, görüşülmek üzere Hazine
ve Maliye Bakanlığına ve TBMM’ye gönderilir.

10. TBMM tarafından görüşülerek kabul edilen Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun’unda yer alan
kurum bütçe büyüklüklerine göre idare performans programı revize edilir.

11. İdare performans programı kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere ocak ayı içersinde
Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.
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12. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince
idare performans programı en geç mart ayının 15’ine kadar Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlıklarına gönderilir.

STRATEJİK PLAN YENİLEME ÇALIŞMALARI
SGDB/Tüm Birimler/Üst Yönetim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu kurumlarının stratejik planlarını yenilemeleri için tebliğ
yayınlar.

Rektörlük Üst Yönetim Stratejik planın yenilenmesi hususunda çalışmalara başlatılma kararı
verir. Başlatılma kararı, ülkemiz ve dünyada yaşanan değişikliklere ve teknolojik gelişmelere
uyum sağlamak amacı ile alınır. Başlatılma kararını, SP Şubesine iletir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu MEB'e Stratejik Plan yenilenme çalışmaları hususunda onay yazısı
yazar

MEB Stratejik planın yenilenip yenilenmemesi hususunda karar verir. Olur alınması halinde SP
Şubesine olur yazısı gönderir. Olur alınmaması halinde yenileme işlemi yapılmaz.
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SP Şubesi/Şube sorumlusu Stratejik planın, yenilenme kararı ile ilgili yazısını KB(Sanayi ve
Teknoloji bakanlığı) na gönderir.

Rektörlük Üst Yönetim Strateji Geliştirme Kurulu, Proje Koordinasyon Kurulu ve Proje Ekibi’nde
görev alacak personeli oluşturur. SP Şubesine liste halinde gönderir.

SP Birimi/Birim sorumlusu Kurullarda ve ekiplerde yer alan personele görevlendirme yazısını
tebliğ eder. Bilgilendirme yazısını Proje Koordinasyon Kurulu, Strateji Geliştirme Kurulu ve
Proje Ekibi'ne gönderir.

Proje Kurulu Stratejik planda birimlere ait hangi bilgi ve belgelerin gerekli olduğu ve hangi
tarihler arasında toplanması hususunda yol haritasını belirler. Bu konu için görev alan personelle
çalıştay yapar. Strateji Geliştirme Kurulu, Proje Ekibi ve SP Şubesine uygulama takvimi
(Uygulama Takvimi Dokümanı) gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Tüm birimlere Stratejik Plan ekiplerini oluşturma hususunda yazı
yazar.

Tüm Birimler Stratejik Plan ekibinde yer alacak personel oluşturur. Personel listelerini SP
Şubesine gönderir.
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Proje Ekibi Stratejik Plan taslağını hazırlar. Strateji Geliştirme Kurulu'na gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Stratejik Plan'ın oluşturulması için gerekli olan bilgi ve belgeleri; üst
yazı, faks, e-posta ile talep eder.

Tüm Birimler Stratejik Plan'ın oluşturulması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar. Proje
Ekibi'ne üst yazı ve e-posta (sgd@usak.edu.tr) yoluyla gönderir.

Proje Ekibi Bilgi ve belgelerin eksik olup olmadığını düzen bakamından kontrol eder.
Hata/eksiklik olup olmama durumunu, SP Şubesine e-posta yoluyla iletir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Bilgi ve belgeleri toplayarak tasnif eder. Stratejik Plan'ın
oluşturulması için gerekli olan eksiklikleri belirler. Mail ortamında gelen bilgi ve belgelerin
çıktısını alır, üst yazı ile gelen bilgi ve belgeleri ekleri ile dosyalar. Tüm birimlerden istenilen
şekilde düzenlenerek gönderilmesini talep eder. Toplanan bilgi ve belgeleri Proje Ekibi'ne
gönderir.

Tüm Birimler İstenen bilgi ve belgeleri hazırlar. Üst yazı ve e-posta (sgdb@usak.edu.tr) yoluyla
SP Şubesine gönderir.

Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Plan Taslağını inceler. Senato'ya görüşülmek üzere sunar.
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Senato, Taslağı değerlendirilmek üzere KB'ye gönderilmesi hususunda karar verir. Onay
verilmediği takdirde taslağı Proje Ekibine yeniden incelemesi için gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Senato tarafından uygun görülen Stratejik Plan taslağını,
değerlendirilmek üzere KB'ye üst yazı ile gönderir.

KB Taslağı içerik gözönüne alınarak değerlendirir Öneriler getirebilir. Değerlendirme sonucu
düzenlediği raporu üst yazı ile SP Şubesine gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu KB'den gönderilen taslak ile ilgili raporu değerlendirir. Öneriler varsa,
taslak Proje Ekibi'ne gönderir. Öneriler yoksa, taslağı Rektörlük Üst Yönetimine onaylanmak üzere
gönderir.

Proje Ekibi Öneriler doğrultusunda taslağı içerik açısından revize eder. Rektörlük Üst Yönetim'e
onaya sunar.
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Rektörlük Üst Yönetim Taslağın son hali hakkında karar verir. Onaylanmış Stratejik Planı, SP
Şubesine gönderir. Yapılması gereken değişiklikler varsa Proje Ekibi'ne revize edilmek üzere
gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Onaylanmış Üniversitemiz Stratejik Planını, TBMM'ye, MB'ye ,
Sayıştay Başkanlığı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderir.

SP Şubesi/Şube sorumlusu Üniversitemiz
(http://sgd.usak.edu.tr/) yayınlanır.

Stratejik

Planını,

SGDB

web

sitesinde

SP Şubesi/Şube sorumlusu Üniversitemiz Stratejik Plan'ını, üniversitemiz web sitesinde yayınlatır.
Kamuoyuna duyurulmasını sağlar. Rektörlük Üst Yönetimce uygun görülmesi halinde ilgili yerlere
gönderir.

Stratejik Planlama Süreci

Kaynak: DPT, 2003b.





Plan ve Programlar
GZFT Analizi
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/İlgili Tarafların
Belirlenmesi

DURUM ANALİZİ
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NEREDEYİZ?

 Kuruluşun varoluş gerekçesi
 Temel İlkeler

 Arzu edilen gelecek


 Orta vadede ulaşılacak
amaçlar
 Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler

 Amaç ve hedeflere ulaşma
yöntemleri
 Detaylı iş planları
 Maliyetlendirme

 Raporlama
 Karşılaştırma

 Geri besleme
 Ölçme yöntemlerinin
belirlenmesi
 Performans göstergeleri
 Performans Yönetimi

MİSYON VE İLKELER

VİZYON

NEREYE ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

STRATEJİK AMAÇLAR VE
HEDEFLER

FAALİYETLER
VE
PROJELER

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE
NASIL ULAŞABİLİRİZ?

İZLEME
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP
EDER VE
DEĞERLENDİRİRİZ?
DEĞERLENDİRME VE
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Stratejik Planlama Ve Yönetim Bilgi Sistemi Alt Birimi İş Akış Şeması

Risk Belirleme Grubu /Risk Çalışma Grubu
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Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle ilgili olarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı
resmi gazetede yayımlanan Kamu iç Kontrol standartları tebliği uyarınca yapılması gereken
çalışmaları yürütmek, hazırlamak üzere Başkanlığımız bünyesinde çalışma grubu
oluşturulmuş ve bu grup her zaman revize edilecektir.
Çalışma gurubunda Daire Başkanı başkanlığımız alt birimlerinde çalışan tüm
personel görevlendirilecektir.
Buna göre 1 Başkan ve üyelerden oluşacak grupta görevli tüm personel aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
Çalışmalardaki Görevi
Birim Risk Koordinatörü
Üye
Üye
Üye
Üye

Adı Soyadı
Mesut ÇETİNKAYA

Unvanı
Daire Başkanı
Şube Müdürü
ŞubeMüdürü/Muhasebe Yetkilisi
Uzman
İstatistikçi

Hicran ALP
Faruk ALABAY
Dr.Fatih ŞAHİN
İnan AKTAŞ

Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Gonca DAĞDELEN
Mehmet Aytemir
Serap YILDIZ
Muhammet Çakır
Namık Kemal YİĞİT

Şef
Şef
Veznedar
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni

Üye
Üye
Üye
Üye

Fatma AKBULUT
Onur MERMER
Muzaffer ŞEN
Tuğba BOZ

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Mali HizmetlerUzmanı

ONAYLAYAN
Mesut ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Çalışma grubunda görevli olan personel iç kontrol standartları tebliği kapsamında
aşağıda belirlenen süreç dâhilinde kendi alt birimde yapılması gereken çalışmaları hazırlayıp
yürüterek Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarının sağlanmasında görevlidirler.

Süreç Aşamaları Ve Gerçekleştirilecek Faaliyetler
Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle ilgili olarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı resmi
gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları tebliği uyarınca yapılması gereken
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çalışmaları sırasıyla belirlemek amacıyla Kamu İç Kontrol standartları tebliğinde belirlenen
standart sıra numarasını takip ederek süreç akışı belirlenmiştir. Bu çerçevede iç kontrolün 5
bileşeni üst başlık olarak dikkate alınmış ve Başkanlığımız iç kontrol sistemi hazırlama
sürecinin 5 aşama olarak yürütülmesi planlanmıştır. Buna göre belirlenen ve aşağıda yazılı 5
aşamada Daire Başkanlığımız faaliyetlerinin;
1-Kontrol Ortamı,
2-Risk değerlendirmesi,
3-Kontrol faaliyetleri,
4-Bilgi ve iletişim,
5-izleme,
Olarak iç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması ve eksikliklerinin tamamlanması
amaçlanmıştır.
1- Kontrol Ortamı
Kontrol ortamı aşaması sürecinde yapılacak 4 alt başlık altında aşağıda yazıldığı gibi
olacaktır.
a-)Etik Değer ve Dürüstlük: Başkanlığımızda görevli personel 657 sayılı Devlet memurları
kanununa tabi olup bu kapsamda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yapılan çalışmalar
incelenerek personelin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır
b-)Misyon, Organizasyon yapısı ve görevler: Başkanlığımızın misyonu, organizasyon
yapısı ve görevleri kapsamında;
-Üniversitemiz misyon ve vizyonunun personelce bilinmesini sağlamak amacıyla
hazırlanacak iç kontrol sistemine ilişkin çalışma personele tebliğ edilecektir,
-Daire Başkanlığımız misyon ve vizyonunun personelce bilinmesini sağlamak amacıyla
hazırlanacak iç kontrol sistemine ilişkin çalışma her personele tebliğ edilecek,
-Daire Başkanlığımızın organizasyon şemaları çıkarılacak,
-Başkanlığımız personel listesi birimler itibariyle çıkarılacak,
-Başkanlığımızın ve alt birimlerince yürütülecek görevler tanımlanacak,
-Personelin sorumlulukları belirlenecektir.
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından
benimsenmesi sağlanmalıdır.
2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince
yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını
kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
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2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev
dağılımı belirlenmelidir.
2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap
verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri
belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır
c-)Personelin yeterliliği ve performansı: Başkanlığımız personelin yeterliliği ve
performansı kapsamında;
-Personel arasındaki görev dağılımında personele verilecek görevlerde personelin yeterliliği
ve performansı dikkate alınacaktır.
-Başkanlığımız personelinin alması gereken eğitim ihtiyacı belirlenecek ve eğitim faaliyetleri
planlanacak.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya
yönelik olmalıdır.
3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı
ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez
değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.
3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin
performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel
için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı
olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
d-)Yetki devri:
-Başkanlığımızda gerçekleşen yetki devirleri gözden geçirilecek,
-iş akış süreçleri hazırlanırken imza ve onay mercileri belirlenecektir.
Standart: 4. Yetki Devri
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak
bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin
sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır
4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
168
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki
devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
2- Risk Değerledirme
Risk değerlendirme aşaması sürecinde yapılacak çalışmalar sırasıyla 2 alt başlık altında
aşağıda yazıldığı gibi olacaktır.
a-)Planlama ve programlama:
-Üniversitemiz 2015-2019 yılları Stratejik Planı hazırlanmış olup, incelenmek üzere Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.
Standart: 5. Planlama ve Programlama
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin
plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak
hazırlamalıdır.
5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler
belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli
olmalıdır.
b)Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
standardı kapsamında;
-Başkanlığımızın stratejik plan, uygulamada karşılaşılan iş akış süreçleri ile amaç ve
hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik riskler belirlenecek,
-Belirlenen risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planı oluşturulacak
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır
3-Kontrol Faaliyetleri
Kontrol faaliyetleri aşaması sürecinde yapılacak çalışmalar için yapılacak çalışmalar sırasıyla
6 alt başlık altında aşağıda yazıldığı gibi olacaktır.
a-) Kontrol stratejileri ve yöntemleri: Başkanlığımızın faaliyetleri Genel Kamu Hizmeti
niteliğinde olup bu faaliyet kapsamında alt birimlerimizce yapılan görevlere ilişkin ve riskler
için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlenecektir.
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
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İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden
geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası
kontrolleri de kapsamalıdır.
7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını
kapsamalıdır.
7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
b-) Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: Prosedürlerin belirlenmesi ve
belgelendirilmesi kapsamında;
-Başkanlığımız ve Başkanlığımız her bir alt birimlerinin görevlerine ilişkin, ilgili standartlara
uygun olarak, iş akış süreçleri ve şemaları çıkarılacaktır.
-iş akış şemaları hazırlanırken kullanılacak şekiller ve anlamları tablo da belirtilmiştir.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara
ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması,
uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel
tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
c-) Görevler Ayrılığı: Görevler ayrılığı kapsamında;
-Başkanlığımız alt birimlerinde personel arasında yapılacak görev dağılımında yasa da
belirtilen görevler ayrılığı ilkesine göre işlem tesis edilecek olup, işlemlerin onaylanması,
uygulanması kaydedilmesi ve kontrolünde farklı personel görevlendirilecektir.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali
karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri
personel arasında paylaştırılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve
kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
d-)Hiyerarşik Kontroller:
Başkanlığımız alt birimlerinde görevli personel arasında yapılacak görev dağılımını gösterir
çizelgelerde personelin yaptıkları iş ve işlemlerden kime karşı sorumlu oldukları Hiyararşik
Kontroller ve İmza/paraf süreci başlığı kısmında açıkça gösterilecektir.
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
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Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Bu standart iç
in gerekli genel şartlar:
10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli
kontrolleri yapmalıdır.
10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin
giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
e-)Faaliyetlerin Sürekliliği: Daire Başkanı ve sorumlu personel birimlerdeki faaliyetlerin
aksamamasını sağlamak üzere birimlerinde gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler.
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine
geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de
içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici
tarafından sağlanmalıdır.
f-) Bilgi Sistemleri Kontrolleri: Bilgi sistemleri kontrolleri kapsamında;
-Başkanlığımız faaliyetleri sırasında kullanılan bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve
güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirilecektir.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmaları geliştirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler
yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır.
12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.
4- Bilgi Ve İletişim
Bilgi ve iletişim aşaması sürecinde yapılacak çalışmalar sırasıyla 4 alt başlık altında aşağıda
yazıldığı gibi olacaktır.
a-)Bilgi ve İletişim: Başkanlığımız birimleri ve personeli arasındaki bilgi akışı ve iletişimi
değerlendirilip eksiklikler giderilecektir.
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin
sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması
amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi
ve iletişim sistemi olmalıdır.
13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye
zamanında ulaşabilmelidir.
13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
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13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak
kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları
üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve
sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını
iletebilmelerini sağlamalıdır.
b-) Raporlama: Raporlama kapsamında;
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı ve de kamu iç
kontrol rehberinde, Başkanlığımıza verilen görevler arasında sayılan İç Kontrol Sisteminin
Değerlendirilmesi, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ve idare Faaliyet Raporunun
ön görülen süreler içerisinde hazırlanmasını temin etmek üzere söz konusu raporların hazırlık
süreci, değerlendirme ölçüleri ve raporların formatı belirlenecektir.
Standart: 14. Raporlama
İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve
performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler
ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.
14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak
belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar
hakkında bilgilendirilmelidir.
c-)Kayıt ve dosyalama sistemi: Başkanlığımızın gelen ve giden her türlü evrak dâhil iç ve
işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip
olmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden evrak ile idare
içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından
ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.
15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde
sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan,
belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.
d-)Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: Başkanlığımız birimlerinde görevli
personelin görevlerini yerine getirmeleri sırasında karşılaştıkları hata, usulsüzlük ve
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yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlamak üzere yöntemler
oluşturulacaktır.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi
yapmalıdır.
16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele
yapılmamalıdır
5- İzleme
İzleme aşaması sürecinde yapılacak çalışmalar sırasıyla 2 alt başlık altında aşağıda yazıldığı
gibi olacaktır.
a-)İç kontrolün değerlendirilmesi: Daire Başkanlığımızda faaliyetlerinin yürütülmesi
sırasında uygulanmakta olan iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul
ve esaslara uymaktan sorumludur. Daire Başkanı ve sorumlu personel iç kontrol sisteminin
sürekliliğini izlemek ve aksayan yönlerini tespit ederek önlem almakla yükümlüdürler.
Daire Başkanlığında , risk belirleme grubu oluşturularak, Başkanlığımız iç kontrol sistemi
değerlendirilerek, aksayan yönler görüşülecek ve gerekirse alınacak önlemlere ilişkin eylem
planı hazırlanacaktır.
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
17.1.İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem
birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
17.2.İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
17.4.İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve
şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir
eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
b-)İç Denetim: iç denetim faaliyetleri iç Denetim Koordinasyonu tarafından belirlenen
standartlara uygun bir şekilde Üniversitemiz iç denetçileri tarafından yerine getirilecektir.
Standart: 18. İç denetim
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara
uygun bir şekilde yürütülmelidir.
18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem
planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

İş Akış Şemaları Hazırlanırken Kullanılacak Şekiller Ve Açıklamaları
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Tablo(1): İş akış şemaları hazırlanırken kullanılacak şekiller ve açıklamaları
ŞEKİLLER

AÇIKLAMA

ŞEKİLLER

AÇIKLAMA

İŞLEM
El ile İŞLEM

Önceden Tanımlı
İŞLEM

Karar

Sonlandırıcı

Sayfa Dışı Bağlayıcı

İşlem sonlandırıcı

Öteki İşlem

Şekiller
Arası
Bağlantılarda
Kullanılacak
Ok

Veri

Şekiller
Arası
Bağlantılarda
Kullanılacak
Ok

Bağlayıcı

Görevler Ayrılığı
Başkanlığımız alt birimlerinde görevli personel arasında yapılacak görev dağılımında
işlemlerin onaylanması, uygulanması kaydedilmesi ve kontrolünde farklı personel
görevlendirilmiştir
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Ayrıca; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60
ıncı maddesinde yer alan “Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali
işlem sürecinde görev alamazlar” hükmü
Ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak
yürürlüğe konulan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 15 inci
maddesinde yer alan “Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile
şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi,
mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması
aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda
başkan ve üye olamazlar.” Hükmü ile kurumda sayılmış görevler ayrılarak işlem tesis
edilmektedir.
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2016/8646
sayılı karar, Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi aynı kişide birleşemez. Hükmü
gereğince görevler ayrılığı yeniden yapılandırılmıştır.
Başkanlığımız bu hususlara bağlı kalarak görevler ayrılığı konusunu netleştirmiştir.

Hiyararşik Kontroller

Daire Başkanlığımız birimlerinde görevli personel, görev yaptıkları birimin görev
tanım formunda belirtilen görevleri yine birimlerin iş süreçleri dâhilinde verilen görevlerden
muhasebe yetkilisine ve/veya şube müdürüne ve/veya birim yöneticisine karşı sorumludurlar.
Bu süreç içerisindeki her görevli görev, yetki ve sorumluluklar gözetilerek iş ve
işlemleri kontrol etmekle yükümlüdürler.
Bu süreç takip edilerek iş ve işlemlerde hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi sağlanmaya
çalışılmaktadır.

İmza/ Paraf Süreci
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Alt

birim

personelleri/Daire

Başkanı/Genel

Sek.Yrd./Genel

Sek./Rektör

Yardımcısı/Rektör
şeklinde birimimiz paraf ve imza süreci ile işlem tesis edilmektedir.

Faaliyetlerin Sürekliliği
Daire Başkanlığımız faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla görevli personelin
yıllık izinli olduğu dönemlerde iş akışında aksama olmaması açısından vekalet verme aktif bir
süreçtedir.
Atama durumunda göreve başlayacak olan ilgili yetkili personel, birimlerinin görev
tanım formunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere birimlerindeki çalışmaları yönetmek,
koordine etmek, kontrol etmek ve denetlemek ve birimlerindeki faaliyetlerin aksamamasını
sağlamak üzere gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler.

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Üniversitemizin muhasebe kayıtları -Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube
Müdürlüğünce- Hazine ve Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden tutulmaktadır.
Sistemin güvenliği ve kontrolü ilgili Genel Müdürlükce yapılmaktadır. Sistemin işleyişinde
karşılaşılan her hangi bir sorun ozelbutçe@muhasebat.gov.tr elektronik posta adresine
bildirilmektedir.
Say2000i sistemine veri ve bilgi girişi yetkilendirilmiş personel tarafından sisteme
kullanıcı kodu ve şifre girilerek yapılmaktadır. Sistemde bilgi girişi yapan personel ile işleme
onay veren personele ilişkin bilgiler izlenebilmektedir.
Üniversitemiz bütçesin ve performans programı, ayrıntılı harcama/finansman programı
hazırlık çalışmaları, ilgili yıl içerisindeki gerçekleşen bütçe hareket işlemleri Maliye
Bakanlığı e-bütçe sistemi (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) üzerinden yapılmakta olup
bu işlemlere ilişkin kurum talepleri bu sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına
iletilmekte ve Bakanlığı’nca e-bütçe sistemi üzerinden işlemlere onay verilmektedir. Ayrıca
harcama birimlerince mali karar ve işlemler sonucunda düzenlenen ödeme emri belgesi veya
muhasebe işlem fişi e-bütçe sistemi üzerinden dökülmektedir.
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Sistemin güvenliği ve kontrolü ilgili

Genel Müdürlükce yapılmaktadır. Sistemin

işleyişinde karşılaşılan her hangi bir sorun Genel Müdürlük Proje Uygulama ve Bilgi İşlem
Dairesine bildirilmektedir.
e-bütçe sistemine veri ve bilgi girişi yetkilendirilmiş personel tarafından sisteme
kullanıcı kodu ve şifre girilerek yapılmaktadır. Personele kullanıcı kodu ve şifre verme
işlemleri ve yetki düzeylerinin ne olacağı Başkanlığımız tarafından belirlenmektedir.
Sistemde bilgi girişi yapan personel ile işleme onay veren personele ilişkin bilgiler
izlenebilmektedir.
Bütün harcama birimlerinde kullanılan e-bütçe sisteminin kurum yöneticisi
Başkanlığımız Bütçe ve Performans Birimi personeli arasından görevlendirilmiş bir personele
ait olup, üniversitece sisteme giriş için kullanıcı kodu ve şifre verme işlemleri ve
yetkilendirme işlemleri bu personelce yapılmaktadır.

Yönetim bilgi sistemi kapsamında Bakanlık tarafından kurumlara bu tabandan işlem
yapmları için strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine
getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla e-SGB veri tabanı
geliştirilmiştir. e-SGB;
-Kurum künye bilgileri/üst yönetici bilgilerini,
-Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol uygulama ve düzenlemelerini,
-İç kontrol eylem planı, değerlendirme raporu,
-İç kontrol altı aylık eylem planı sonuçları,
-Ön mali kontrol düzenlemelerini,
-Strateji geliştirme birimlerinin idari yapısını/alt birim bilgilerini,
-Mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik
sınavları ve tezleri, mesleki gelişimlerinin izlenmesini ve raporlanmasını,
-Raporlar/eğitimler,
-v.b diğer bilgileri,
kapsamakatadır.
Bu bağlamda Bakanlık tarafından, strateji geliştirme birimlerinin yöneticisine ve birim
yöneticisinin belirleyeceği en fazla iki uzman veya uzman yardımcısına şifre tanımlaması
yaparak yukarıda bahsi geçen konular kapsamında istenilen bilgilerin doğru ve zamanında
güncel takip edilmesi ve sisteme girilmesini amaçlamıştır.
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Bilgi Ve İletişim
26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol
Standartları tebliği kapsamında Başkanlığımızca yapılacak olan çalışmalar ve Başkanlığımız
personelini ilgilendiren görev, yetki ve sorumluluklar konusunda Başkanlığımız personeli
bilgilendirilmiştir.
Daire Başkanlığına kurum içinden veya dışından gelen yazılar hakkında ilgisine göre
görevli personel bilgilendirilmektedir.
Daire Başkanlığımız birimlerinde görevli her bir personelin kullanımında birer adet
masaüstü bilgisayar olup bilgisayarların tümünde Internet bağlantısı bulunmaktadır.

Bu

nedenle görevlerini yerine getirirken gerekli olabilecek güncel bilgilere (Örneğin günlük
resmi gazetelere http://rega.basbakanlik.gov.tr, veya http://www.bumko.gov.tr, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata
http:// www.kalkinma.gov.tr/ Yüksek Öğretim Kurumunca yayımlanan ya da duyurulan bilgi
ve belgelere veya mevzuata

http://www.yok.gov.tr Başkanlığımız tarafından hazırlanan

dokümanlara http://www.usak.edu.tr/stratejidb.html , vs… web sayfalarından) kolaylıkla
ulaşabilmeleri sağlanmış bulunmaktadır.
Yönetim bilgi sistemleri kapsamında Başkanlığımızda kullanılmakta olan 3 adet
sistem bulunmaktadır. Bunlar Bilgi sistemleri kontrollerinde de bahsedildiği üzere;
1-) Üniversitemizin muhasebe kayıtlarının tutulduğu Muhasebe, Kesin Hesap ve
Raporlama Şube Müdürlüğünce kullanılmakta olan Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetilen
Say2000i sistemi,
2-)Üniversitemiz bütçesi ve performans programı, ayrıntılı harcama/finansman
programı hazırlık çalışmalarının, ilgili yıl içerisinde yapılan bütçe hareket işlemlerinin
yapıldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca yönetilen e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon
Sistemi) sistemi.
3-) Yönetim bilgi sistemi kapsamında Bakanlık tarafından kurumlara e-SGB
tabanından işlem yapmaları için strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir
şekilde yerine getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla e-SGB veri
tabanı geliştirilmiştir.
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Her üç sistemde yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek
ve analiz yapma imkânı sunacak niteliktedir.

Raporlama

Üniversitemiz iç kontrol sistemi değerlendirme raporu, faaliyet raporu, stratejik plan
ve performans programları Daire Başkanlığımızın web sayfasında (https://strateji.usak.edu.tr/)
yayımlanacaktır.
Daire Başkanlığmız tarafından Üniversitemizin ilgili yıla ait İdarenin iç kontrol
sistemi değerlendirme raporu zamanında oluşturulabilmesi için iç kontrol sistemine dahil tüm
birimleri özel bir değerlendirmeye tabi tutup, belirtilen süre zarfları içerisinde yine belli bir
skalaya tabi kalarak tüm birimlerin iç kontrol sistemi değerlendirilmekte ve onaylar alınarak
Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilip, eSGB de yayımlanıp, Daire Başkanlığımız web
sitesinde yayımlanmaktadır.
Yine Daire Başkanlığmız tarafından, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idareler
bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini; temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlandığından her yıl
temmuz ayı sonuna kadar ilgili yıla ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
hazırlanarak kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.
Üniversitemiz Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun zamanında
oluşturulabilmesi için harcama birimlerince ekte yer alan format dâhilinde gerekli bilgiler
Daire Başkanlığımıza gönderilecek, harcama birimlerinden gelen bilgiler Başkanlığımız
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğünce derlenerek Üniversitemiz Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu oluşturulacaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinde; Üst
yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, her yıl faaliyet raporunun hazırlanacağı, üst yöneticinin, harcama yetkilileri
tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını
gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklayacağı hükmedilmiştir.
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Üniversitemiz ilgili yıla ait İdare Faaliyet Raporunun zamanında oluşturulabilmesi için
harcama birimleri birim faaliyet raporlarını belirtilen süre zarfları içerisinde Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yazılı ilkeler ve ekte yer
alan format dâhilinde hazırlayarak Daire Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
Harcama birimlerinden gelen Birim Faaliyet Raporları Daire Başkanlığımız Stratejik
Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünce derlenerek Başkanlığımız web sayfasında
yayımlanacak ve bir örneğini aynı süre içerisinde ilgili yerlere gönderilecektir.
Üniversitemizin muhasebe kayıtlarının tutulduğu Muhasebe Kesin Hesap ve
Raporlama Şube Müdürlüğünde kullanılmakta olan Hazine ve Maliye Bakanlığınce yönetilen
Say2000i sistemi yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve
analiz yapma imkânı sunacak niteliktedir.
08-06-2005 tarih ve /25839 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak olan mali tabloların
yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel
geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel
tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak
hazırlanması gerekmektedir.
Say2000i sisteminden temel mali tabloların dökümü alınabilmektedir. Ayrıca ilgili yıla
ait yönetim dönemi hesabı ve kesin hesap cetvelleri say2000i sisteminden alınarak
Üniversitemizin ilgili yıl yönetim dönemi hesabı ve Kesin Hesabı çıkarılmaktadır.

Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Daire Başkanlığımız personeli, görevleri sırasında karşılaşmış oldukları, hata,
usulsüzlük ve yolsuzlukları söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile
bildirmeleri, karar verme yetkisi bulunmayan amirlerin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları
silsile yolu ile kendi görüşleriyle birlikte en yakın amirine bildirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca; devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan
idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini ve kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden
dolayı müracaatlarını Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte
belirlenen esas ve usullere göre yapmaları gerekmektedir.
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Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun
olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen
usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır.
Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.
Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda
şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur
ve iki tarafa verilir.
Amir

de

şikâyetin

tutanağa

geçirilmesini

isteyebilir.

Şikâyetçi

tutanak

düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Unsurları ve Alınacak Önlemler
Risk

Görevli Personel

Sorumlu Kişi/Kişiler

Görevin Yerine
Getirilememe
Sonucu

Alınacak Önlemler

Muhasebe
kayıtlarının
usulüne uygun,
saydam ve
erişilebilir şekilde
tutulamama riski
Muhasebe
hizmetlerine ilişkin
defter, kayıt ve
belgeleri ilgili
mevzuatında
belirtilen sürelerle
muhafaza
edememe ve
denetime hazır
bulunduramama
riski

Muhasebe, Kesin
Hesap ve
Raporlama Alt
Birim Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Hesaplar da
denkliğin
sağlanamaması,
denetim raporlarına
girmesi.

KBS v.b.
sistemlerin etkin
kullanılması

Muhasebe
Personeli
Muhasebe, Kesin
Hesap ve
Raporlama Alt
Birim Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Raporlamaya
ilişkin verilerde
süre aşımı, denetim
raporların da yer
alması.

SGK pirim ve
kesenekleri ile
vergi beyan ve
ödemelerinin
zamanında
yapılamama riski

Muhasebe, Kesin
Hesap ve
Raporlama Alt
Birim Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Mali ceza
yükümlülüğü

Daire
Başkanlığımız da
mevcut bulunan
arşiv odalarımızda
iç ve dış denetime
hazır bulundurma
işlemine karşı
muhasebe yetkilisi
ve de sorumlu
kişilerin
kontrolünde her bir
dosya, defter ve
belgelerin mevcut
saklanmasının
kontrol edilmesi
Muhasebe alt
birimimiz olarak
SGK pirim ve
kesenekleri ile vergi
beyan ve
ödemelerinin
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zamanında
yapılabilmesi için
hassas görevler
kapsamında konuyu

takip edecek
personel
görevlendirilmiştir
Başkanlığımızda
konu ile ilgili
personel Hassas

Üniversitemiz
taşınır /taşınmaz
mal hesap işlemleri
ile ilgili risk

Muhasebe, Kesin
Hesap ve
Raporlama Alt
Birim Personeli

Muhasebe Yetkilisi/
Taşınır Konsolide
Yetkilisi

Vadeli hesap
işletiminin takibi

Muhasebe, Kesin
Hesap ve
Raporlama Alt
Birim Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Kamu zararı, mevduat
hesaplarının
değerlendirilememesi.

Hassas görevler
kapsamında takip
edecek kişiye
sorumluluğu tebliğ
edilmiştir.

Başkanlığımızda
gerçekleştirme
görevinin izin v.b.
durumlarda yerine
getirilememe riski
Başkanlığımızda
kayıtlı
demirbaşların
kayıp olma riski

Gerçekleştirme
görevlisi

Gerçekleştirme
görevlisi

Ödeme
belgelerinde
gecikme

Gerçekleştirme
görevlisi
vekaletinin
sağlanması.

Taşınır kaydını
üzerine alan ilgili
personel

Taşınır Kayıt Yetkilisi
ve taşınır kaydını
üzerine alan ilgili
personel

Kamu zararı

Bütçe teklifleri,
ödenek tertip
kontrolü, ödenek
serbest bırakma,
ödenek üstü
harcamaların
kontrolü ve de
raporlar v.b. ilgili
konularda görevin
yerine
getirilememe riski

Bütçe ve
Performans
Programı Alt
Birimi Personeli

Bütçe ve Performans
Programı Alt Birimi
Personeli

Bütçe planlaması
ve de v.b
işlemlerde aksama.

Stratejik plan,
performans
programı, faaliyet
raporu, iç-dış
paydaş anketlerinin
düzenlenmesi v.b.

Stratejik Planlama
ve Yönetim Bilgi
Sistemi birim
personeli

Stratejik Planlama ve
Yönetim Bilgi Sistemi
alt birim personeli

Anket sonuçlarına
bağlı olarak iç-dış
paydaş ihtiyaçları
göz önüne
alınmayarak,
bütçenin etkin,

Mevcut
demirbaşlara
barkod uygulaması
yapılarak
demirbaşların
kaybının önlenmesi
Bütçe teklifleri,
ödenek tertip
kontrolü, ödenek
serbest bırakma,
ödenek üstü
harcamaların
kontrolü ve de
düzenlenecek
raporlar v.b.
hakkında hassas
görevleri yazı ile
bildirilmiş olup
ilgili alt birim de
görevli personelce
e-bütçe sistemi
üzerinden tüm iş ve
işlemler takip
edilmektedir.
Stratejik plan,
performans
programı, faaliyet
raporu, iç-dış
paydaş anketlerinin
düzenlenmesi ve de

Hesaplar da
denkliğin
sağlanamaması

görevler kapsamında

görevlendirilmiş
olup, ayrıca
takibinin zamanında
yapılabilmesi
konusunda
muhasebe
yetkilisince kontrol
edilmektedir
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ve bu doğrultuda
gerekli raporların
oluşturulamama
riski

verimli, ekonomik
kullanılamaması,
yasal yükümlülük
ve hesap
verebilirliğin
sağlanamaması, içdış denetim
raporlarına
yansıması.

İç kontrol
sisteminin
kurulması,
standartlarının
uygulanması ve
geliştirilmesi
konularında gerekli
çalışmaların
yapılamama riski

İç kontrol birim
personeli

İç kontrol birim
personeli

Kurum eylem
planının yerine
getirilemeyerek
mali ve mali
olmayan tüm genel
şartlar sürecinde
aksama yaşanması.

Ön malî kontrol
görevinin
zamanında yerine
getirilememe riski

Ön mali kontrol
görevini alan
personel

Birim yöneticisi

Tüm kurum adına
iş ve işlemler de
gecikmeye neden
olması.

Yasada yer alan
görevler ayrılığı
ilkesine karşı
önlem almama
riski.

İdare/İlgili
personel

İdare/İlgili personel

Yasaya aykırı
işlem.

Kanunun
öngördüğü, uzman
ve uzman
yardımcılarına mali
hizmetler biriminin
tüm
fonksiyonlarında
bilgi ve deneyim

Birim yöneticisi

Birim yöneticisi

Uzmanlık
yeterliliğinin
alınamaması,
deneyim
edilememesi,
personel kaybı.
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bu doğrultuda
raporların
oluşturulması
kapsamında ilgili
personele hassas
görevleri yazı ile
bildirilmiş olup
mevcut alt
birimimiz de
görevli
personellerce ilgili
işlemler zamanında
yerine getirilerek
kontroller
yapılmaktadır.
İç kontrol
sisteminin
kurulması ve de
çalışmaların
aksamadan
yürütülmesi
amacıyla Daire
Başkanlığımızda
mevcut iç kontrol
alt birimi var olup,
kişiye konu ile ilgili
hassas görevleri
yazı ile bildirilmiş
ve de süreçleri
kontrol edilmekte.
Başkanlığımız,
diğer birimlerden
ön mali kontrol
yapma ve de görüş
bildirme formu
gönderildiğinde
teslim belgesi ile
evrakları teslim
alarak mevzuatta
yer alan süreler
kapsamında görevli
personele hassas
görevleri yazı ile
bildirilmiş olup
işlem takip
edilmektedir.
İç Kontrol ve Ön
Malî Kontrole
İlişkin Usul ve
Esaslara ait görevler
ayrılığı ilkesi
uygulanmaktadır.
Uzman ve uzman
yardımcılarının
yetiştirilmesine
ilişkin usul ve
esaslara dayalı
olarak birimimiz de
bulunan yetişmiş
personellerce

elde etmelerini
sağlamak üzere
dengeli bir şekilde
görevlendirme ve
hizmet içi eğitim
verememe riski.
İhtiyaç halinde
aranılan resmi bir
evrakın
bulunamama riski

İlgili personel

Birim yöneticisi/ İlgili
personel

İtibar kaybı ve
işlem tesis
edememek.

Evrakların istenilen
zamandan sonra ve
gecikmeli
ulaştırılma riski

İlgili/sorumlu
personel

Birim yöneticisi/
İlgili/sorumlu
personel

Gecikmeli işlem
sonuçlarına sebep
olması.

İzin, hastalık v.b.
durumlarda
işlemlerin aksama
riski

Birim yöneticisi/
sorumlu personel

Birim yöneticisi/
sorumlu personel

İşlemlerin
aksaması, kurum ve
birim itibar kaybı

HAZIRLAYAN VE SUNAN

Tuğba BOZ
Mali Hizmetler Uzmanı

ONAYLAYAN
Mesut ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
İMZA

184
U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

hizmet içi
eğitimlerinin
verilmesi ve de
gerekli
rotasyonların
sağlanması.
Ebys sistemi ve de
evrak kayıt
dosyalama işlemi
ile konusuna ve her
bir alt birim
işlemlerine göre
evrakların
zamanında
kaydedilmesi.
Ebys sistemi ile
evrakların
zamanında
ulaştırılması ve de
gerekli hallerde
iadeli taahhütlü
olarak evrakların
postaya verilmesi.
İzin, hastalık v.b
durumlarda
işlemlerin
aksamadan
herhangi bir riske
sebebiyet
vermemesi
açısından vekalet
sistemi ve de
personel iş
paylaşımı yapılmış,
hassas görevler
çizelgesi ile tüm
personele tebliğ
edilmiştir.

Daire Başkanlığı Hizmet Standartları
Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

ONAYLAYAN
Mesut ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
İMZA
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