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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. 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      KARADENİZ TENİK ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

   İŞ SÜREÇLERİ 

 

 

 

 

1- KURUM İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TALEPLERİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI   Kurum içi eğitim programı talepleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  1 

SÜRECİN SORUMLULARI Eğitim programı koordinatörü, Merkez Müdürü, 

Yönetim Kurulu 

SÜRECİN AMACI Üniversitemiz akademik personelinin eğitim programı 

açma veya eğitmen olarak görev alma talebini almak 

ve programı oluşturmak. 

SÜRECİN SINIRLARI Akademik personelin “eğitmen başvuru formunu” 

doldurup göndermesi ile başlar, eğitim talebinin 

içeriğine göre programın sonunda katılımcılara 

belgelerinin/sertifikalarının teslim edilmesi ile son 

bulur. 

SÜREÇ ADIMLARI  Üniversitemizde görevli Eğitmen/Eğitmenler 

tarafından eğitmen başvuru formunun Merkezimize 

ulaşır. 

 Merkez Yönetim Kurulu toplanarak eğitim talebini 

olumlu veya olumsuz olacak şekilde değerlendirir. 

 Kararın olumlu olması durumunda eğitim programı 

ile ilgili koşullar belirlenir ve web sayfası üzerinden 

(ön kayıt/kayıt)duyurulur.  
 Yeterli başvuru oluşması durumunda eğitim 

programı için gerekli yazışmalar yapılır ve 

katılımcı evrakları alınır. 

 Eğitim programı sonunda, programın içeriğine göre 

katılımcılara verilecek  ise belge ve 

sertifikalandırma işlemi tamamlanır. 

 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
KURUM İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TALEPLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemizde görevli Eğitmen/
Eğitmenler tarafından Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü web sayfası 
üzerinde bulunan eğitmen 

başvuru formu doldurularak 
Müdürlüğümüze eğitim talebi 

ulaştırılır.

Eğitim programı ile 
ilgili (içeriği,süresi, 

tarihi, saati,katılımcı 
şartları ve ücreti , en 

az ve en fazla 
katılımcı sayısı vb.) 

teyit edilir.  

Gerekçesi ile birlikte 
talepte bulunan eğitmen/

eğitmenlere yazı ile 
bildirilir.

Karar olumlu mu?

Ön kayıtlar kesin kayıta 
yönlendirilir. Kesin kayıt için 

istenen belgeler eşliğinde Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü 

hesabına katılımcı tarafından ödeme 
yapılır ve Sürekli Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 
evraklar teslim edilir.

Katılımcı 
bilgilerini içeren 

liste ve  imza 
listeleri 

hazırlanarak 
eğitmene verilir.

Eğitmen ile görüşülür. 
Talebi doğrultusunda süre 

uzatımı yapılabilir. Süre 
uzatımı yapılmaması 

durumunda eğitim 
programı gerçekleşmez. 
Yapılan yazışmalar ilgili 

dosyasında muhafaza 
edilir.

Eğitim programı sonunda katılımcılara verilecek 
belge ve sertifikaların tasarımı yapılır.

Eğitim talebinin içeriğine göre katılım/başarı 
belgesi/sertifikası verilir.

Evet Hayır

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü ve gerekli 
görüldüğünde Yönetim 

Kurulu toplanarak eğitim 
talebini olumlu veya olumsuz 
olacak şekilde değerlendirir.

Ön kayıt 
açılması durumunda 

yeterli 
katılımcı sayısına 

ulaşıldı mı?

Eğitim 
programı 

Müdürlüğün 
Web sayfasında 
(ön kayıt/kayıt) 

ilan edilir.

Eğitim 
programı için 

mekan ve 
derslik tahsisi 

yapılır.

HayırEvet

Program için katılımcı listesi (eğitmen de 
dahil olmak kaydıyla) baz alınarak gerekli 

malzemelerin (ikramlıklar, eğitim 
materyalleri vb.) satınalma işlemleri için 

Merkez Müdüründen izin alınır. 

Programa 
katılacak kişilere 
sms/e-mail yolu 
ile detay bilgiler 

iletilir.



2- KURUM DIŞI EĞİTİM PROGRAMI TALEPLERİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI   Kurum dışı eğitim programı talepleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  2 

SÜRECİN SORUMLULARI Eğitim programı koordinatörü, Merkez Müdürü, 

Yönetim Kurulu 

SÜRECİN AMACI Resmi kurum ve kuruluş, özel sektör temsilcileri veya 

şahsılardan gelen eğitim taleplerini almak ve bu 

ihtiyaçlara cevap verebilecek eğitim programları 

oluşturmak. 

 

SÜRECİN SINIRLARI Eğitim talebini içeren dilekçenin Merkezimize 

ulaşması ile başlar, eğitim talebinin içeriğine göre 

programın sonunda katılımcılara 

belgelerinin/sertifikalarının teslim edilmesi ile son 

bulur. 

SÜREÇ ADIMLARI  Eğitim talebini içerir dilekçenin Rektörlük 

kanalıyla Merkezimize ulaşır. 

 Merkez Yönetim Kurulu toplanarak eğitim talebini 

olumlu veya olumsuz olacak şekilde değerlendirir. 

 Kararın olumlu olması durumunda eğitim programı 

ile ilgili koşullar belirlenir. Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü’ne ekli halde bildirilir.  
 Bilgilendirmenin olumlu olması durumunda eğitim 

programının içeriğine hakim eğitmen 

görevlendirmesi yapılır. 

 Eğitim programının başlaması için gerekli tüm 

işlemler tamamlanır.  

 Eğitim programı sonunda, programın içeriğine göre 

katılımcılara verilecek  ise belge ve 

sertifikalandırma, yapılacak ise sınav işlemi ile 

program tamamlanır. 

 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
KURUM DIŞI EĞİTİM PROGRAMI TALEPLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi kurum ve kuruluş, özel 
sektör temsilcileri veya 

şahsılardan gelen eğitim talebi 
Rektörlük Makamına dilekçe ile 

ulaşır.

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Müdürlüğüne üst yazı ile 
ilgili talep bildirilir. 

Eğitim programı ile ilgili 
(içeriği,süresi, tarihi, saati 
ve ücreti vb.) bilgi Döner 

Sermaye İşletme 
Müdürlüğüne bildirilir. 

Eğitim programı talebinde 
bulunan Kurum, kuruluş, 
özel sektör veya şahıslara 
resmi yazı ile bilgi verilir.

Gerekçesi ile birlikte Döner 
Sermaye İşletme 

Müdürlüğüne yazı ile 
bildirilir.

Karar olumlu mu?

Eğitim programının 
gerçekleşebilmesi için başlangıç 
tarihinden önce belirtilen ödeme 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 
hesabına yatırılır ve Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğüne bildirilir.

Katılımcı 
imza 

listeleri 
hazırlanarak 

eğitmene 
verilir.

Eğitim programı 
gerçekleşmez. Yapılan 

yazışmalar ilgili 
dosyasında muhafaza 

edilir.

Eğitim programı sonunda katılımcılara verilecek 
belge ve sertifikaların tasarımı yapılır.

Eğitim talebinin içeriğine göre katılım/başarı 
belgesi/sertifikası verilir.

Evet Hayır

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü ve gerekli 
görüldüğünde Yönetim 

Kurulu toplanarak eğitim 
talebi olumlu veya olumsuz 

olacak şekilde talebi 
değerlendirir.

Bilgilendirme sonucu 
olumlu mu?

Eğitim programının içeriğine 
göre gerekli görülmesi 

durumunda farklı 
üniversitelerden yapılacak 

öğretim üyesi 
görevlendirmeleri Personel 

Daire Başkanlığına  2547 
sayılı Kanun maddelerine 
göre üst yazı ile bildirilir. 

Üniversitemiz öğretim 
üyeleri arasından 

programda görev alacak 
eğitmenler belirlenir.

Eğitim 
programı 

Müdürlüğün 
Web 

sayfasında 
ilan edilir.

Eğitim 
programı 

için mekan 
ve derslik 

tahsisi 
yapılır.

Hayır

Evet

Program için 
katılımcı listesi 

(eğitmen de dahil 
olmak kaydıyla) baz 

alınarak gerekli 
malzemelerin 

(ikramlıklar, eğitim 
materyalleri vb.) 

satınalma işlemleri 
için Merkez 

Müdüründen izin 
alınır. 



3- BİRİM EVRAK İŞLEMLERİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI   Birim evrak işlemleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  3 

SÜRECİN SORUMLULARI Yazı İşleri Sorumlusu, Merkez Müdürü 

SÜRECİN AMACI Resmi yazışmaların zamanında ve eksiksiz yapılması. 

 

SÜRECİN SINIRLARI Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde Merkeze 

resmi yazının ulaşması ile başlar, gereği yapılan 

evrağın iş akışı doğrultusunda ilgili birime 

gönderilmesi ile son bulur. 

 

SÜREÇ ADIMLARI  Kurum içi Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

aracılığı ile Müdürlüğümüze evrak Merkez 

Müdürüne havale edilir. 

 Posta yolu veya elden gelen evrak taranarak 

Elektronik Belge Yönetim Sistemine 

kaydedildikten sonra Merkez Müdürüne havale 

edilir. 

 İçerik olarak işlem yapılmayı gerektiriyorsa 

Merkez Müdürü tarafından ilgili kişiye havale 

edilir, gereği yapılan evrak paraflanır ve e-imza 

kullanılarak imzalanır. Gerektirmiyor ise dosyaya 

kaldırılır. 

 Elektronik Belge Sistemi üzerinde imzalanan evrak 

iş akışı doğrultusunda ilgili birime gönderilir. 

 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
BİRİM EVRAK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum içi Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi aracılığı ile 

Müdürlüğe ulaşan evrak 
Müdüre havale edilir. Posta 
yolu veya elden gelen evrak 
taranarak Elektronik Belge 

Yönetim Sistemine 
kaydedildikten sonra Müdüre 

havale edilir.

Evrak ile ilgili işlem 
yapılması gerekli mi ?

Hayır

Evet

 Elektronik Belge Sistemi 
üzerinden yazının gereği 

yapılır, paraflanır ve e-imza 
kullanılarak imzalanır.

Elektronik Belge Sistemi 
üzerinden imzalanan evrak iş 

akışı doğrultusunda ilgili 
birime gönderilir.

Müdür tarafından gereğinin 
yapılması için ilgili kişiye 

havale edilir.

İşlem yapılması 
gerekli olmayan 

evraklar 
kaydedilerek ilgili 
dosyaya kaldırılır.



4- DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA SATIN ALMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI   Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  4 

SÜRECİN SORUMLULARI Mali İşler Sorumlusu, Muayene Komisyonu, Merkez 

Müdürü 

SÜRECİN AMACI Merkez Müdürlüğü faaliyetlerindeki mevcut ihtiyaca 

cevap verebilecek ürünün en uygun fiyata alınması.   

SÜRECİN SINIRLARI Malzeme talebinin Müdürlüğe iletilmesi ile başlar, 

malzemenin alınmasından sonra ödeme yapılması ile 

son bulur. 

SÜREÇ ADIMLARI  İhtiyaca göre satın alınması düşünülen malzeme 

listesi belirlenip Merkez Müdürünün onayına 

sunulur.  

 Harcama Yetkilisi, piyasa araştırması ve alımı 

gerçekleştirecek görevliyi belirler. Görevlendirme 

ilgiliye bildirilir.  

 Alınacak malzeme yüksek bütçe gerektirmiyorsa 

teklif yoluyla süreç başlar.  

  Piyasa fiyat araştırması yapılarak tahmini fiyat 

öğrenilir.   

 Harcama yetkilisinin onayı arından firmalara teklif 

yapılır.    

 En düşük teklifi yapan firmadan malzeme alınır.  

 Muayene Komisyonu tarafından malzeme kontrol 

edilir ve ödeme evrakları Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü’ne teslim edilir. 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA SATIN ALMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

İhtiyaca göre satın alınması 
düşünülen malzeme listesi 

belirlenip Merkez Müdürünün 
onayına sunulur.    

Bütçe kaleminde 
yeterli ödenek mevcut 

mu ?
Hayır

Evet

Tarih ve sayı, işin niteliği ve tanımı , kullanılabilir 
ödenek miktarı ile alım yapılacak bütçe tertibi  

ve gerçekleştirilecek satın alma ile ilgili kısa 
açıklamanın yer aldığı Onay Belgesi düzenlenir. 
Ayrıca belge üzerinde piyasa fiyat araştırması 
yapacak görevli personelin adı, soyadı, unvanı 

belirtilir.   

Onay belgesi, 
Gerçekleştirme 

Görevlisi ve 
Harcama Yetkilisi 

tarafından 
imzalanır. 

Harcama Yetkilisi, piyasa 
araştırması ve alımı 

gerçekleştirecek görevliyi 
belirler. Görevlendirme ilgiliye 

bildirilir. 

Onay Belgesi 
giden evrak 

defterine 
kaydedilir ve 
sayı numarası 

verilir. 

Döner Sermaye 
İşletme 

Müdürlüğüne 
ödenek aktarımı 

talebinde bulunulur.

Olur sayısının da belirtildiği bilgi ve belgeler 
doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırma 

Tutanağı hazırlanır. Tutanak, Piyasa Fiyat 
Araştırması görevlileri ve Harcama Yetkilisi 

tarafından imzalanır.

Muayene ve Kabul Komisyonu 
alınacak malzemeyi kontrol 

eder.

Satın almı 
yapılacak malzeme 

uygun mu?

Hayır

Eksikler 
tamamlandı mı?

Satın alma 
işlemi iptal 

edilir.

Evet

Üyeler 
Muayene 

Kabul 
Komisyonu 
Tutanağını 

imzalar.

Malzeme 
görevli 

tarafından 
sayılarak 

depoya alınır, 
Taşınır İşlem 

Fişi 
düzenlenir.

Satınalma birimi, KDV Hariç 2000 
TL yi aşan alımlar için vergi borcu 
yoktur yazısı, fatura, onay belgesi, 
yaklaşık maliyet, taşınır işlem fişi, 

gerekli ise teknik şartname , 
muayene ve kabul komisyonu 

tutanağı gibi ilgili bütün belgeleri 
yönetmeliğe uygun olarak düzenler 

ve Tahakkuk Birimine gönderir.

Tahakkuk biriminde ödeme emri 
belgesi düzenler. Gerçekleştirme 

Görevlisi kendisine ulaşan 
evrakların mevzuata uygunluğu ve 

doğruluğu bakımından inceledikten 
sonra imzalar.

Harcama Yetkilisi tarafından da 
imzalanan ödeme emri belgesi ve 

ekleri, Tahakkuk Birimi tarafından 
kontrol edildikten sonra Tahakkuk 

Evrakı Teslim Listesi ile ödeme 
yapılmak üzere Döner Sermaye 

Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından alınan evrak, 
İşletme Müdürlüğünün uyguladığı süreç çerçevesinde 

malzemeyi teslim eden firmanın faturada belirttiği banka 
hesap numarasına ödemenin yapılmasını sağlar.



5- EK ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI   Ek Ödeme İşlemleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  5 

SÜRECİN SORUMLULARI Mali İşler Sorumlusu, Merkez Müdürü 

SÜRECİN AMACI Merkez Müdürlüğü bünyesindeki eğitim 

programlarında görev alan eğitmenlere ödeme 

işleminin eksiksiz ve hatasız olacak şekilde 

yapılması.   

SÜRECİN SINIRLARI Eğitim programı bitiminde ders veren öğretim 

üyelerinin ders saatlerine göre puantaj tablosu 

hazırlanması ile başlar, Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğü’ne teslim edilen ödeme evrağı, Saymanlık 

Müdürlüğünün uyguladığı süreç çerçevesinde ödeme 

emri üzerinde belirtilen şahsın banka hesap 

numarasına ödenerek son bulur.  

 

 

SÜREÇ ADIMLARI  Eğitim programında eğitmen olarak görev alan 

öğretim görevlilerinin ders saatlerine göre puantajı 

yapılır. 

 Hazırlanan puantaj tablosuna göre gerekli belgeler 

düzenlenir. 
 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) 

üzerinden hazırlanan ödeme emri belgesi 

gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi 

tarafından imzalanır.  
 Elde edilen gelire ait dekont/dekontlar ilave edilir. 

Tahakkuk evrakı teslim listesi ile birlikte Döner 

Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. 
 İlgili Müdürlüğün uyguladığı süreç çerçevesinde 

ödeme emri üzerinde belirtilen şahsın banka hesap 

numarasına ödeme yapılır. 
SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
EK ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim programı bitiminde ders veren
öğretim görevlilerinin ders

saatlerine göre puantaj
tablosu hazırlanır.

DMİS üzerinden hazırlanan ödeme emri 
belgesi Gerçekleştirme Görevlisi  ve Harcama 

Yetkilisi tarafından imzalanır. 

Hazırlanan puantaj tablosuna
Göre uygulamalı araştırmalar aylık ödeme 

çizelgesi ve bordro düzenlenir.

Ödeme için gerekli evraklar imzalandıktan 
sonra ilgili gelire ait dekont/dekontlar ilave 

edilir.  Tahakkuk evrakı teslim listesi ile 
birlikte Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne teslim edilir.

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 
tarafından alınan evrak, Saymanlık 

Müdürlüğünün uyguladığı süreç çerçevesinde 
ödeme emri üzerinde belirtilen şahsın banka 

hesap numarasına ödemenin yapılmasını 
sağlar.



6- TAŞINIR  MAL VE MALZEME İŞLEMLERİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI   Taşınır Mal ve Malzeme İşlemleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  6 

SÜRECİN SORUMLULARI Mali İşler Sorumlusu, Merkez Müdürü 

SÜRECİN AMACI Satın alınan mal ve malzemelere mevzuata uygun 

işlem yapmak. 

SÜRECİN SINIRLARI Satın alma işlemini gerçekleştiren ilgili birim 

personelinden faturanın teslim alınmasıyla başlanır, 
düzenlenen T.İ.F lerin satın alma evrakları ile birlikte 

ödemesi yapılmak üzere Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğü ne gönderilmesi ile son bulur. 

 

 

 

SÜREÇ ADIMLARI  Satın alma işlemini gerçekleştiren ilgili birim 

personelinden fatura teslim alınır ve depoya 

mal/malzeme girişi yapılır. 

 Muayene Kabul Komisyonu malzemelerin 

uygunluğunu kontrol eder. 

 Uygun olması durumunda Döner Sermaye Mali 

Yönetim Sistemi üzerinden taşınır giriş-çıkış işlem 

fişleri düzenlenir. Ödemesi yapılmak üzere Döner 

Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
TAŞINIR MAL VE MALZEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

Satınalma işlemini gerçekleştiren 
ilgili birim personelinden fatura 

teslim alınır.

Muayene Kabul Komisyonu
malzemelerin uygunluğunu 

kontrol eder.

Depoya mal/malzeme girişi 
yapılır.

Döner Sermaye Mali Yönetim 
Sistemi üzerinden satın alma taşınır 
giriş-çıkış işlem fişleri düzenlenir.

  

Malzemelerin şartnameye uygun 
olmaması durumunda

Firmaya geri gönderilmek üzere 
sebebi ile birlikte ilgili birime 

gönderilir.

Malzemeler
 şartnameye uygun mu?Evet

Hayır

Düzenlenen T.İ.F  ler satın alma 
evrakları ile birlikte ödemesi yapılmak 

üzere Döner Sermaye Saymanlık 
Müdürlüğü ne gönderilir.



7- GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TALEBİ VE YOLLUK ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ 
SÜREÇ ADI   Geçici Görev Yolluğu Talebi ve Yolluk Ödeme 

İİşlemleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  7 

SÜRECİN SORUMLULARI Mali İşler Sorumlusu, Merkez Müdürü 

SÜRECİN AMACI Görevlendirme ile şehir dışına çıkacak öğretim 

üyeleri/elemanlarının yolluk ve yevmiye ücretlerinin 

ödenmesi 

SÜRECİN SINIRLARI Kişinin talebi üzerine Rektörlük Makamına Olur 

yazısı ile başlar, ödemenin Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğü tarafından ödenmesi ile son bulur.   

 

 

SÜREÇ ADIMLARI  Merkez Müdürlüğü bünyesinde görevli personele 

ait görevlendirme talebini içeren dilekçe (ekinde 

davet mektubu, görevlendirme vb. olması kaydıyla) 

Müdürlüğe teslim edilir.  

 İlgilinin dilekçesi ve Müdürlüğün görevlendirme 

talebi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

 Görevlendirme talebi Personel Daire Başkanlığı 

tarafından Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak 

üzere ÜYK ya gönderilir. 

 Görevlendirme onayı Personel Dairesi Başkanlığı 

tarafından Müdürlüğe gönderilir.  

 Geçici Görev Yolluk Bildirimi düzenlenir ve 

ilgiliye imzalatılır.  
 Tahakkuk birimi tarafından yurtiçi geçici görev ile 

görevlendirilen personelin görevlendirme ve ÜYK 

Kararı vb. evrakları kontrol edilir. 

 Yurtiçi Geçici Görev ile görevlendirilen ve 

görevden dönen personelden yapmış olduğu 

harcamalara ilişkin evrakları talep edilir. (uçak, 

otobüs, tren, taksi, konaklama faturası vb.)  

 Ödeme Emri ve diğer gerekli belgeler hazırlanarak 

gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi 

tarafından imzalanır. Ödemesi yapılmak üzere Döner 

Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 



Yurtiçi Geçici Görev ile görevlendirilen 
ve görevden dönen personelden yapmış 

olduğu harcamalara ilişkin evrakları 
talep edilir. (uçak, otobüs, tren, taksi, 

konaklama faturası vb.) 

Talep uygun mu ?

Müdürlük bünyesinde görevli 
personele ait görevlendirme 

talebini içeren dilekçe (ekinde 
davet mektubu,görevlendirme vb. 

olması kaydıyla) Müdürlüğe 
teslim edilir.

Ödenek aktarımı 
istenir. Gelen ödenek 

bütçe kalemine 
kaydedilir.

Tahakkuk birimi tarafından 
yurtiçi geçici görev ile 

görevlendirilen personelin 
görevlendirme ve ÜYK Kararı 
vb.  evrakları kontrol edilir.

Gerekçesi ile birlikte 
yazılı olarak ilgiliye 

bildirilir.

Bütçe 
kaleminde yeterli 

ödenek 
var mı?

Hata var mı ?

Ödeme Emri ve diğer gerekli 
belgeler hazırlanarak Gider 
Gerçekleştirme Görevlisine 

gönderilir. 

Gider Gerçekleştirme 
Görevlisi ödemeye hazır 
evrakları kontrol eder.

Tahakkuk 
birimi hatayı 

düzeltir ve 
işleme devam 

edilir.

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından alınan evrak, 
Saymanlık Müdürlüğünün uyguladığı süreç çerçevesinde 

ödeme emri üzerinde belirtilen ilgilinin banka hesap 
numarasına ödemenin yapılmasını sağlar.

İlgilinin dilekçesi ve 
Müdürlüğün görevlendirme 

talebi Personel Dairesi 
Başkanlığına gönderilir. 

Görevlendirme talebi Personel 
Daire Başkanlığı tarafından 

Üniversite Yönetim Kuruluna 
sunulmak üzere ÜYK ya 

gönderilir.

Görevlendirme onayı 
Personel Dairesi Başkanlığı 

tarafından Müdürlüğe 
gönderilir.

Geçici Görev Yolluk 
Bildirimi düzenlenir
ve ilgiliye imzalatılır.

Gider Gerçekleştirme 
Görevlisi ödeme emri 
belgesini imzalar ve 
Harcama Yetkilisine 

gönderir.

Harcama Yetkilisi tarafından da imzalanan 
ödeme emri belgesi ve ekleri, Tahakkuk 

Birimi tarafından kontrol edildikten sonra 
Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi ile ödeme 

yapılmak üzere Döner Sermaye Saymanlık 
Müdürüğüne gönderilir.

HayırEvet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TALEBİ VE YOLLUK ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- BİLİŞİM İŞLEMLERİ SÜRECİ 
SÜREÇ ADI   Bilişim İşlemleri süreci 

 

SÜREÇ NUMARASI  8 

SÜRECİN SORUMLULARI Web Sorumlusu, Merkez Müdürü 

SÜRECİN AMACI Kurumsal Web Sayfasının güncellenmesi, takibi ve 

sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlanması. 

SÜRECİN SINIRLARI Müdürlük personelinin ilettiği bilgi, belge, duyuru, 

fotoğraf, rapor vb. bilgilerin kurumsal web sayfasına 

aktarılması ile başlar, web sayfası üzerine yükleme 

işlemi ile son bulur. 

 

SÜREÇ ADIMLARI  Müdürlük personelinin duyurum kanalında mevcut 

olmasını talep ettiği bilgi, belge, duyuru, fotoğraf, 

rapor vb. bilgiler web sorumlusuna gelir.   

 Gelen bilgiler yayınlamaya uygunluğu, yararı, 

değerlendirmesi ve onayı için Merkez Müdürünün 

onayına sunulur. Uygun görülen bilgilerin girişleri 

web sayfası üzerine yapılarak işlem tamamlanır. 

SÜREÇ 

PERFORMANS  

GÖSTERGELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 
BİLİŞİM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

Müdürlük web sayfasının güncel 
ve  sorunsuz bir şekilde 

çalışmasını sağlamak öncelikli 
olarak personelimizin ilettiği bilgi, 
belge, duyuru, fotoğraf, rapor vb. 
bilgiler Web sorumlusuna gelir.

Gelen bilgiler yayınlamaya 
uygunluğu, yararı, 

değerlendirmesi ve onayı 
için Merkez Müdürünün 

görüşüne sunulur.

Eğitim programı ile ilgili 
gerekli bilgileri ve 

fotoğrafları kullanarak 
eğitim programı tanıtım 

bannerı ve slaytları 
hazırlanır. Bilgisayar 

programları vasıtasıyla afiş 
ve tasarım uygulaması 

gerçekleştirilir.

Yayınlanması uygun 
görülmeyen bilgi gönderen 

birime veya kişiye geri 
gönderilir.

Yayınlanması
 talep edilen 

bilgi uygun mu ?

Eğitim programlarında ön 
kayıt açma – kapama 

işlemlerinin yapılarak  ön 
kayıt bilgilerinin ilgili 
Merkez personeli ile 
paylaşımı sağlanır.

Bilgisayarda olan dosyaların 
yedeklenmesi yapılır.

Sınav uygulaması gerçekleştirilecek 
olan eğitimlerde sınav sorularının 

basımı gerçekleştirilir, dokümanlar 
çoğaltIlır ve program yürütücü/

yürütücülerine iletilir.

Eğitim programının içeriğine 
göre  programa ait 

kitapçıkların tasarım ve 
grafikleri yapılır.

Eğitim programı 
sonunda katılımcılara 

verilecek belge ve 
sertifikaların tasarımı 

yapılır.

Görsel
 hazırlandıktan 

sonra yayınlanması
 uygun mu? Eksik görülen bilgiler 

tamamlanır ve onay 
alındıktan sonra yayına 

sunulur. 

Web sayfası üzerine 
yükleme işlemi 

tamamlanır.

Evet Hayır

Hayır

Evet



Hazırlayan                 Onaylayan 
 

 

Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK            Prof.Dr. Hasan AYYILDIZ 

   Bil.İşlet.              Merkez Müdürü 


