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ÖNSÖZ
Bilindiği gibi kamu yönetiminde, 1980
ve 90‘lı yıllarda önemli değiĢimler olmuĢtur.
Geleneksel kamu yönetimi yerini, yeni kamu
yönetimine (YKY) bırakmıĢtır. YKY' nin değiĢip
geliĢmesiyle,

stratejik

yönetim,

saydamlık,

hesap verebilirlik, iç kontrol ve risk yönetimi
gibi bir takım yeni kavramlar hayatımıza
girmiĢtir. YKY anlayıĢının kamu yönetimine
getirdiği uygulamalardan biri olan iç kontrol,
idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve
güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere
idare tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan, makul
güvence sağlamak için idareciler ve tüm çalıĢanlar aracılığı ile risk esaslı olarak oluĢturulan
bir süreçtir.
Bu çalıĢma, üniversitemiz çalıĢanlarının iç kontrol konusunda temel bilgilere sahip
olması, iç kontrol sistemindeki görev ve sorumluluklarını daha iyi kavramalarını sağlamak
amacıyla Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımız tarafından, iç kontrol sisteminin harcama
birimlerinde oluĢturulması, uygulanması ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarında koordinasyonu
sağlama, eğitim ve rehberlik hizmeti verme sorumluluğunu yerine getirmeye yönelik olarak
hazırlanmıĢtır.
Bu çalıĢmanın, 5018 sayılı Kanunun getirdiği yeni kamu mali yönetim anlayıĢının
gereği olarak, etkin bir iç kontrol sisteminin oluĢturulmasına katkı sağlaması dileğiyle, emeği
geçen tüm mesai arkadaĢlarıma teĢekkür ederim.
Prof. Dr. DurmuĢ DEVECĠ
Rektör
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1. BÖLÜM

GiriĢ
Dünyadaki yeni geliĢmeler ıĢığında yönetim anlayıĢı da değiĢmekte ve kamu
yönetimi kendini sürekli yenilemektedir. Bu doğrultuda ülkemizin refah düzeyinin
artırılması, daha etkili ve verimli çalıĢan bir kamu yönetiminin oluĢturulması temel bir
politika olarak belirlenmiĢ ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır. Bu amaçla, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası
uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıĢtır.
5018 sayılı Kanunla, her bir kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları
yerine iç kontrol alanında yaĢanan çağdaĢ geliĢme ve uygulamalardan ve uluslararası
örgütlerce oluĢturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol sisteminin
oluĢturulması öngörülmüĢtür. Kanun‘un ―Ġç Kontrol Sistemi‖ baĢlıklı beĢinci kısmında
(madde 55-67) Ġç Kontrol Sistemi düzenlenmiĢtir.
Ġç Kontrol, faaliyetlerin belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun yürütülmesi,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması, varlıkların korunması,
mali ve mali olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından
geliĢtirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve
mali olmayan kontrolleri ifade etmektedir.
Ġç Kontrol sistemine iliĢkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuatlar;
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 5436 Sayılı Kanun,
 Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar,
 Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği,
 Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi,
 Diğer mevzuat.
5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat iç kontrolle ilgili sorumlular ve sorumluluklarını
aĢağıdaki Ģekilde belirlemiĢtir:
 Üst yönetici, iç kontrolle ilgili gerekli talimatları verme, uygulamaları izleme ve
gerekli tedbirleri alma görevlerini yürütmekten Bakan‘a karĢı sorumludur.
 Harcama yetkilileri, birimlerinde iç kontrolü oluĢturmaktan, uygulamaktan ve
geliĢtirmekten üst yöneticiye karĢı sorumludur.
 Strateji geliĢtirme birimi yöneticisi, iç kontrol çalıĢmalarını baĢlatmaktan,
koordine etmekten, harcama birimlerine teknik destek ve danıĢmanlık
sağlamaktan üst yöneticiye karĢı sorumludur.
 Ġç denetçiler, iç kontrol sisteminin tasarım ve iĢleyiĢinin yeterliliğini
denetlemekten ve raporlamaktan üst yöneticiye karĢı; çalıĢmalarını iç denetime
iliĢkin standartlara uygun olarak yürütmekten Ġç Denetim Koordinasyon
Kuruluna karĢı sorumludur.
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Ġç kontrol asıl olarak yönetim sorumluluğunu esas almakla birlikte etkin bir iç
kontrol sisteminin kurulması ve iĢleyiĢinin sağlanması sürecinde idarenin bütün yönetim
kademeleri ve personeli sorumludur.
5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan
31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ġç Kontrol
ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasların ―Ġç Kontrol Standartları‖ baĢlıklı 5 inci
maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaĢtırma görevi çerçevesinde Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan
tüm iĢlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü
bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koĢuluyla idarelerce,
görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli iĢlemlere iliĢkin
standartlar belirlenebileceği belirtilmiĢtir.
Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol
sisteminin oluĢturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliĢtirilmesi amacıyla 5 bileĢen
altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel Ģart belirlenmiĢtir. Kamu Ġç
Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluĢturulmasında, izlenmesinde
ve değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını gösterir. Tüm kamu idarelerinde tutarlı
kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar.
Kamu Ġç Kontrol Standartları özetle Ģu Ģekildedir:
 Kontrol Ortamı Standartları: Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına
temel teĢkil eden genel bir çerçevedir. Ġdarenin yöneticileri ve çalıĢanlarının iç
kontrole olumlu bir bakıĢ sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim
anlayıĢına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayıĢı çerçevesinde
görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kiĢilere
verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. Ġdarenin
organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir Ģekilde
belirlenir.

Kontrol Ortamı bileĢeni;
 Etik Değerler ve Dürüstlük,
 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler,
 Personelin Yeterliliği ve Performansı,
 Yetki devri, olmak üzere 4 standart altında 26 genel Ģarttan oluĢmaktadır.
 Risk Değerlendirme Standartları: Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin
gerçekleĢmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması sürecidir. Risk değerlendirmesi, mevcut koĢullarda meydana
gelen değiĢiklikler dikkate alınarak gerçekleĢtirilen ve süreklilik arz eden bir
faaliyettir. Ġdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve
hedeflerine ulaĢmak için iç ve dıĢ nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
Risk Değerlendirme bileĢeni;
 Planlama ve Programlama,
 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, olmak üzere 2 standart altında 9 genel
Ģarttan oluĢmaktadır.
 Kontrol Faaliyetleri Standartları: Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin
gerçekleĢtirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluĢturulan
politika ve prosedürlerdir. Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol
faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Kontrol faaliyetleri; tanımlanan ve değerlendirilen
risklerin yönetilmesi amacıyla oluĢturulan tüm prosedür, uygulama ve kararlardır.
Her seviyede ve her faaliyet alanında bulunmalıdır.
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Kontrol Faaliyetleri bileĢeni;
 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri,
 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,
 HiyerarĢik Kontroller,
 Görevler Ayrılığı,
 Faaliyetlerin Sürekliliği,
 Bilgi Sistemleri Kontrolleri olmak üzere 6 standart altında 17 genel Ģarttan
oluĢmaktadır.
 Bilgi ve ĠletiĢim Standartları: Bilgi ve iletiĢim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kiĢi,
personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer
sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde
iletilmesini sağlayacak bilgi, iletiĢim ve kayıt sistemini kapsar. Ġdarenin ihtiyaç
duyacağı her türlü bilgi uygun bir Ģekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç
kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir Ģekilde ve sürede
iletilir.
Bilgi ve ĠletiĢim bileĢeni;
 Bilgi ve ĠletiĢim,
 Raporlama,
 Kayıt ve Dosyalama Sistemi,
 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi olmak üzere 4 standart altında 20
genel Ģarttan oluĢmaktadır.
 Ġzleme Standartları: Ġzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere
yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar. Ġç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli
izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.
Ġzleme bileĢeni;
 Ġç Kontrolün Değerlendirilmesi,
 Ġç Denetim olmak üzere 2 standart altında 7 genel Ģarttan oluĢmaktadır.
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COSO KÜPÜ

COSO PĠRAMĠDĠ
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Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına
uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalıĢmaların belirlenmesi ve bu çalıĢmalar
için eylem planı oluĢturmaları gerekmektedir.
Maliye Bakanlığınca yayınlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu Ġç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Üniversitemizce
çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve bu kapsamda katılımcı yöntemlerle hazırlanan Ġç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Makamının 30/06/2009 tarih ve 470 sayılı
Olurları ile yürürlüğe girmiĢtir.
Temmuz 2009 – Haziran 2011 dönemini kapsayan söz konusu eylem planı Haziran
2011 tarihine kadar Üniversitemizde etkili ve yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulması
amacıyla yerine getirilmesi gerekli görülmüĢ eylemleri içermiĢ ve bu eylemlerin büyük bir
kısmı yerine getirilmiĢtir.
Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 17.1.1 numaralı eylemine istinaden
iç kontrol eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleĢme sonuçları, altı
ayda bir olmak üzere Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından izlenmiĢ ve
değerlendirme raporları Üst Yöneticiye sunulmuĢtur.
Haziran 2011 itibarıyla sona erecek olan eylem planının ardından geliĢecek süreç ile
ilgili olarak üniversitemizde yapılan çalıĢmaların devam ettiği gözlemlenmiĢ ve iç kontrol
sisteminin kurulmasına yönelik çalıĢmalara devam edilmesine karar verilmiĢtir.
Ayrıca 29 Ocak 2014 tarihinde gözden geçirilen eylem planı, revize edilerek Maliye
Bakanlığına bildirilmiĢtir.
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2. BÖLÜM

Genel Bilgi, Misyon, Vizyon, TeĢkilat ve organizasyon
ġeması
GENEL BĠLGĠLER:
Üniversitemiz, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 5018 sayılı kanunda değiĢiklik
yapan 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerde değiĢiklik yapılması hakkında kanunun 15 inci maddesinin
(C) bendinde belirtilen, ―Üniversiteler ile Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Strateji
GeliĢtirme Daire BaĢkanlıkları kurulmuĢtur‖. Ġbaresi üzerine 5018 sayılı Kanunun 60 inci
maddesi ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere
2006 yılında kurulmuĢtur.
BaĢkanlığımızda 1 Daire BaĢkanı, 2 ġube Müdürü, 6 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 ġef,
1 Veznedar, 6 Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 Memur toplam 18 personel görev yapmaktadır.

DAĠREMĠZ MĠSYONU:
Üniversitemizin Ġdari faaliyetleri içerisinde, yasalarla kendisine verilen yetki
çerçevesinde, hizmetleri mükemmeliyete ulaĢtırmak kapsamında, üniversitemizin her
türlü stratejik ve mali hizmetlerini, tüm paydaĢlar ile uyumlu, bilgi teknolojilerinden
yararlanarak, ekonomik, etkili ve verimli, kanun, yönetmelik ve tebliğlerde verilen süreler
içerisinde yapmaktır.

DAĠREMĠZ VĠZYONU:
Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütleri GeliĢtirme, Yönetim
Bilgi Sistemi, Mali Hizmetler, Bütçe ve Ġç Kontrol konularında yeniliğe yönelik hizmetler
sunmak ve yetiĢmiĢ personeli ile verimli, etkili ve ekonomik hizmet politikası yanında
hesap verebilen, örnek bir Daire olabilmektir.

DAĠREMĠZ DEĞERLERĠ:
Ġnsan odaklı, Hesap verebilen, ġeffaf, Kaliteli, Güvenli, Sürekli çözüme yönelik
hizmet vermek.
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T.C
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
TeĢkilat ġeması
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STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
ORGANĠZASYON ġEMASI

~

9

~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

3. BÖLÜM

Eylem Planına iliĢkin Genel Hususlar


Ġç kontrol sisteminin yerleĢebilmesi, planda öngörülen eylemlerin uygulanabilir
olmasına bağlıdır. Bu nedenle Eylem Planı, uygulanabilirliği artırmak için
Üniversitemiz temsilcilerinin katılımı ile hazırlanması benimsenmiĢtir.



Ġç kontrol, yönetimin ulaĢmayı planladığı hedeflerin gerçekleĢmesine, yöneticinin
kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha güvenle almasına, yönetimindeki
kaynakları daha etkin kullanmasına, iĢini yapmasını engelleyebilecek olayları
öngörebilmesine ve yaptığı iĢler ile ulaĢtığı sonuçlar için kanıtlara dayalı olarak hesap
verebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. ÇalıĢanların da görevlerini,
sorumluluklarının daha fazla bilincinde olarak yerine getirmelerini sağlar. Ġç kontrol
―iyi yönetim‖ kavramının farklı Ģekilde ifade edilmesidir.



Ġç kontrolün sözü edilen faydaları sağlayabilmesi, her kurumun üst yöneticisi ile
idarecilerinin iç kontrol sisteminin kurulmasına yeterli önemi vermelerine, iç kontrol
sistemini düzenli olarak gözden geçirmelerine ve güncellemelerine bağlıdır. Bu plan
üst yönetici ve idareciler için iç kontrol sisteminin Üniversitemizde yerleĢtirilmesine
yönelik gerekli mekanizmaları oluĢturmayı amaçlamaktadır.



Eylem planında sırasıyla BileĢen, Standart ve Genel ġart baĢlıkları yer aldıktan sonra
―Mevcut Durum‖ baĢlığı altında o genel Ģarta iliĢkin daha önceki eylem planında
gerçekleĢtirilen
eylemler
ve
Üniversitemizin
Ģu
anki
durumuna
iliĢkin
değerlendirmeler yer almaktadır.



Daha sonra gelen ―Öngörülen Eylemler‖ baĢlığı altında eğer öngörülen bir eylem yoksa
eylem öngörülmeme nedeni açıklanmakta, öngörülen bir eylem var ise Eylem
Numarasına göre sıralanan tablolarla gösterilmekte ve bu tablolarda Eylem Kod No,
Eylem, Sorumlu Birim, ĠĢbirliği Yapılacak Kurum/Birim, Çıktı/Sonuç ve
Tamamlanma Tarihi bilgileri yer almaktadır.



Eylem planında öngörülmüĢ olan eylemlerin ―Tamamlanma Tarihi‖ bölümünde
belirtilmiĢ olan tarihte tamamlanacak Ģekilde planlanarak gerçekleĢtirilmesi Eylem
Planının baĢarıya ulaĢması açısından büyük önem arz etmektedir.



Eylem Planının son bölümünde ―Örnek Tablolar‖ baĢlığı altında eylemlerin listesi,
eylemlerin kronolojik sırası, eylemlerin karĢıladığı genel Ģartların listesi ve eylem
planına dahil olan birimlerin gerçekleĢtirmekle yükümlü oldukları eylemler için örnek
tablolar yer almaktadır.
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4. BÖLÜM
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġç Kontrol Eylem Planı
I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teĢkil eden genel bir çerçeve
olup, kiĢisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik
destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyon el yapı, insan kaynakları politikaları
ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iĢ yapma tarzına iliĢkin hususları kapsar.

KOS 1 – ETĠK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK:
Personel davranıĢlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
GENEL ġART: 1,1. Ġç kontrol sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde Ġç Kontrol sistemi iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenmiĢtir.
KOSE 1.1.1
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde, Ġç Kontrol Sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel
tarafından sahiplendiğinden eylem öngörülmemiĢtir.

Dairemiz
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
Dairemiz birimleri
KURUM/BĠRĠM
Seminer/Eğitim
ÇIKTI/SONUÇ
----------TAMAMLANMA TARĠHĠ
GENEL ġART: 1,1. Ġç kontrol sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde Ġç Kontrol sistemi iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenmiĢtir.
KOSE 1.1.2
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde, Ġç Kontrol Sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel
tarafından sahiplendiğinden eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM

Dairemiz

ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM

Dairemiz birimleri

ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Hizmet içi Eğitim
-----------

GENEL ġART: 1,1. Ġç kontrol sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde Ġç Kontrol sistemi iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.1.3

EYLEM

Dairemizde, Ġç Kontrol Sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel
tarafından sahiplendiğinden eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Formasyon Eğitimi
----------------------
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GENEL ġART: 1,1. Ġç kontrol sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde Ġç Kontrol sistemi iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından
sahiplenmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.1.4

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde, Ġç Kontrol Sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel
tarafından sahiplendiğinden eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Bilgilendirme (El kitabı, BroĢür)
------------------------

GENEL ġART: 1,2. Ġdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele
örnek olmalıdırlar.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulamalarında personele örnek
olmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında örnek
davranıĢ gösterdiklerinden eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Eğitim Programı
---------------------

GENEL ġART: 1,3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulamalarında personele örnek
olmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz personeline etik sözleĢmesi imzalatılmıĢ ve dosyalarına
bırakılmıĢtır.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Etik sözleĢmesi
Yeni personel geldiğinde her sefer

GENELġART: 1,3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulamalarında personele örnek
olmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.3.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz Hizmet içi seminerlerinde etik değerlerle ilgili konular
anlatılacaktır.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birim ve personeli
Seminer
Her yıl yapılacak seminerlerde

~
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GENEL ġART: 1,4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık
verebilirlik sağlandığından eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

ve

hesap

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Faaliyet raporu/Kesin hesap/Kurumsal mali durum ve
beklentiler raporu
------------------------

GENEL ġART: 1,4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.4.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık
verebilirlik sağlandığından eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

ve

hesap

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Faaliyet raporu/Kesin hesap/Kurumsal mali durum ve
beklentiler raporu
------------------------

GENEL ġART: 1,4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.4.3

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık
verebilirlik sağlandığından eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

ve

hesap

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Faaliyet raporu/Kesin hesap/Kurumsal mali durum ve
beklentiler raporu
--------------------------

GENEL ġART: 1,5. Ġdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eĢit davranılmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz personeline ve hizmet verilenlere adil ve eĢit davranılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.5.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz personeli ve hizmet verilenlere
davranıldığından eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli ve hizmet verilenler.
Hizmet içi eğitimi
------------------------

~
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GENEL ġART: 1,5. Ġdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eĢit davranılmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz personeline ve hizmet verilenlere adil ve eĢit davranılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.5.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemize yapılacak Ģikâyet ve itiraz baĢvurularına en kısa
sürede cevap verilecek çözüm üretilecektir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Dilek ve Ģikâyet raporları
Her yıl Sürekli

GENEL ġART: 1,6. Ġdarenin faaliyetlerine iliĢkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin iĢ ve iĢlemleri sonucunda üretmiĢ olduğu tüm bilgi ve belgelerin
doğru, tam ve güvenilir olduğu anlaĢılmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 1.6.1
Dairemizin faaliyetlerine iliĢkin tüm belgeler elektronik ortamda
ve Ģifreli olarak yapıldığından makul güvence sağlanmıĢ eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlar
-------------------------

GENEL ġART: 1,6. Ġdarenin faaliyetlerine iliĢkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin iĢ ve iĢlemleri sonucunda üretmiĢ olduğu tüm bilgi ve belgelerin
doğru, tam ve güvenilir olduğu anlaĢılmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 1.6.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz Yönetim bilgi sistemi kurulması çalıĢmalarını devam
ettirmektedir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Bilgi sistemi
01.12.2015

KOS 2 – MĠSYON, ORGANĠZASYON YAPISI VE GÖREVLER:
Ġdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak
belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı
oluĢturulmalıdır.
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GENEL ġART: 2,1. Ġdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel
tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin misyonu belirlenmiĢ personele duyurulmuĢ ve benimsetilmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 2.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli
Misyon/Duyuru
-----------------

GENEL ġART: 2,2. Misyonun gerçekleĢtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt
birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
MEVCUR DURUM: Dairemiz birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmıĢ ve
duyurulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 2.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizce bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Birimlerin görev yazıları
-----------------

GENEL ġART: 2,3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliĢkin yetki ve
sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluĢturulmalı ve personele bildirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde birimlerin ve personelin görevleri, yetki ve sorumluluklarını
kapsayan görev dağılım çizelgesi oluĢturulmuĢ, personele duyurulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 2.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizde makul güvence oluĢturulduğundan
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli
Görev dağılım yazısı
-------------------

GENEL ġART: 2,4. Ġdarenin ve birimlerinin teĢkilat Ģeması olmalı ve buna bağlı olarak
fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizin teĢkilat Ģeması oluĢturulmuĢ ve fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 2.4.1
Bu genel Ģart için dairemizde makul güvence oluĢtuğundan
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
TeĢkilat Ģeması/fonksiyonel görev dağılımı
---------------
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GENEL ġART: 2,5. Ġdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk
dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliĢkisini gösterecek Ģekilde olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki, Sorumluluk, hesap
verebilirlik, raporlama iliĢkilerini gösterecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
KOSE 2.5.1
EYLEM OD NUMARASI
Bu Genel Ģart için dairemizde makul güvence sağlandığından
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
Dairemiz birimleri
KURUM/BĠRĠM
Organizasyon Ģeması
ÇIKTI/SONUÇ
--------------------TAMAMLANMA TARĠHĠ
GENEL ġART: 2,6. Ġdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere iliĢkin
prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz hassas görevleri ve mevzuat gereği iĢlemler belirlenmiĢ, personele
duyurulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 2.6.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
Hassas görev iĢ ve iĢlemleri
--------------------------

GENEL ġART: 2,6. Ġdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere iliĢkin
prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz hassas görevleri ve mevzuat gereği iĢlemler belirlenmiĢ, personele
duyurulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 2.6.2
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
Hassas görev iĢ ve iĢlemleri
------------------------

GENEL ġART: 2,7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik
mekanizmalar oluĢturmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde verilen görevlerin sonucunu izlemek için iĢ akıĢ Ģemaları
oluĢturulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 2.7.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Hassas görev iĢ ve iĢlemleri
---------------------
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KOS 3 – PERSONELĠN YETERLĠLĠĞĠ VE PERFORMANSI:
Ġdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu
performansın değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

sağlamalı,

GENEL ġART: 3,1. Ġnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleĢmesini
sağlamaya yönelik olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Üniversitemiz insan kaynakları yönetimi Personel dairesi baĢkanlı tarafından
yapıldığından değerlendirme yapılamamıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz personel ihtiyaçları, Personel Daire BaĢkanlığından
istenmektedir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Personel daire baĢkanlığı
Ġhtiyaç listesi/Norm kadro
Personel ihtiyacı oluĢtuğunda sürekli

GENEL ġART: 3,1. Ġnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleĢmesini
sağlamaya yönelik olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Üniversitemiz insan kaynakları yönetimi Personel dairesi baĢkanlı tarafından
yapıldığından değerlendirme yapılamamıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 3.1.2
Bu genel Ģarta dairemiz de mevcut güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Personel daire baĢkanlığı
Ġhtiyaç listesi/Norm kadro
--------------------------

GENEL ġART: 3,2. Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde
yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz mevzuat gereği sürekli hizmet içi eğitim çalıĢmaları ve bakanlık
bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģarta dairemizce makul güvence sağlandığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Hizmet içi eğitimi/Bakanlık toplantıları
----------------------
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GENEL ġART: 3,3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel
seçilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde görev yapan Personelden 2, Yüksek lisans, 10, Lisans, 5, Ön
lisans, 1, Lise mezunu toplam 18 kiĢi bulunmaktadır. Aynı zamanda özel yarıĢma sınavıyla
meslek memurluğuna giren 4, Mali Hizmetler Uzmanı 2, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı bu
sayıya dâhil olarak görev yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli
Kadro-Unvan Dağılım Listeleri ve Unvan Yeterlilik Listeleri
----------------------------

GENEL ġART: 3,4. Personelin iĢe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat
ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde görev yapan Personelden 2, Yüksek lisans, 10, Lisans, 5, Ön
lisans, 1, Lise mezunu toplam 18 kiĢi bulunmaktadır. Aynı zamanda özel yarıĢma sınavıyla
meslek memurluğuna giren, 4 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı bu
sayıya dâhil olarak görev yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli
Kadro-Unvan Dağılım Listeleri ve Unvan Yeterlilik Listeleri
--------------------

GENEL ġART: 3,4. Personelin iĢe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat
ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde görev yapan Personelden 2, Yüksek lisans, 10, Lisans, 5, Ön
lisans, 1, Lise mezunu toplam 18 kiĢi bulunmaktadır. Aynı zamanda özel yarıĢma sınavıyla
meslek memurluğuna giren, 4 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı bu
sayıya dâhil olarak görev yapmaktadır.
KOSE 3.4.2
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Kadro-Unvan Dağılım Listeleri ve Unvan Yeterlilik Listeleri
--------------------------
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GENEK ġART: 3,5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde mevzuat değiĢikliği, uygulamalarda oluĢan konularla ilgili her yıl
hizmet içi eğitim yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 3.5.1
Bu genel Ģarta dairemizce makul güvence sağlandığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Hizmet içi eğitim
Sürekli her yıl

GENEK ġART: 3,5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde mevzuat değiĢikliği, uygulamalarda oluĢan konularla ilgili her yıl
hizmet içi eğitim yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.5.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģarta dairemizce makul güvence sağlandığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli
Hizmet içi eğitim
Sürekli her yıl

GENEK ġART: 3,5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde mevzuat değiĢikliği, uygulamalarda oluĢan konularla ilgili her yıl
hizmet içi eğitim yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 3.5.3
Bu genel Ģarta dairemizce makul güvence sağlandığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Hizmet içi eğitim
Sürekli her yıl

GENEL ġART: 3,6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az
yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüĢülmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz personelinin yeterliliği ve performans değerlendirme çalıĢmaları
devam etmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 3.6.1
Dairemiz personelinin yılda en az bir defa performans denetimi
yapılacak ve sonucu personel ile görüĢülecektir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Performans değerlendirme formu
Her yıl sürekli
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GENEL ġART: 3,6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az
yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüĢülmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz personelinin yeterliliği ve performans değerlendirme çalıĢmaları
devam etmektedir.
KOSE 3.6.2
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz personelinin yılda en az bir defa performans denetimi
yapılacak ve sonucu personel ile görüĢülecektir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Performans değerlendirme formu
Her yıl sürekli

GENEL ġART: 3,7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin
performansını geliĢtirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmaları geliĢtirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde performans değerlendirmesi sonucunda, yüksek performans
gösteren personel takdir belgesi verilmekte, yetersiz bulunan personel ise hizmet içi eğitim
verilmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 3.7.1
Dairemizce bu genel Ģarta makul güvence sağlandığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Performans değerlendirme/Hizmet içi eğitim
Her yıl sürekli

GENEL ġART: 3,7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin
performansını geliĢtirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmaları geliĢtirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde performans değerlendirmesi sonucunda, yüksek performans
gösteren personel takdir belgesi verilmekte, yetersiz bulunan personel ise hizmet içi eğitim
verilmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 3.7.2
Dairemizce bu genel Ģarta makul güvence sağlandığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz personeli
Performans değerlendirme/Hizmet içi eğitim
Her yıl sürekli

GENEL ġART: 3,8. Personel istihdamı, yer değiĢtirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine iliĢkin önemli hususlar yazılı
olarak belirlenmiĢ olmalı ve personele duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Bu genel Ģartın dairemizi direk olarak ilgilendirmediği için mevcut durum
belirlenmemiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.8.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Genel Ģart dairemizi ilgilendirmediğinden eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Personel Daire baĢkanlığı
Tüm birimler
Ġlan/Duyuru
---------------
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GENEL ġART: 3,8. Personel istihdamı, yer değiĢtirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine iliĢkin önemli hususlar yazılı
olarak belirlenmiĢ olmalı ve personele duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Bu genel Ģartın dairemizi direk olarak ilgilendirmediği için mevcut durum
belirlenmemiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 3.8.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Genel Ģart dairemizi ilgilendirmediğinden eylem öngörülmemiĢtir.
Personel Daire baĢkanlığı
Tüm birimler
Ġlan/Duyuru
---------------------

KOS 4 – YETKĠ DEVRĠ:
Ġdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak
bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
GENEL ġART: 4,1. ĠĢ akıĢ süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizdeki iĢ akıĢ süreçleri için imza ve onay mercileri belirtilmiĢ ve
personel bilgilendirilmiĢtir.
KOSE 4.1.1
EYLEM KOD NUMARASI
Bu genel Ģart için dairemizde makul güvence sağlanmıĢ ve eylem
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
Dairemiz personeli
KURUM/BĠRĠM
Ġmza yetkileri yazısı
ÇIKTI/SONUÇ
Sürekli
TAMAMLANMA TARĠHĠ
GENEL ġART: 4,1. ĠĢ akıĢ süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizdeki iĢ akıĢ süreçleri için imza ve onay mercileri belirtilmiĢ ve
personel bilgilendirilmiĢtir.
KOSE 4.1.2
EYLEM KOD NUMARASI
Bu genel Ģart için dairemizde makul güvence sağlanmıĢ ve eylem
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
Dairemiz personeli
KURUM/BĠRĠM
Ġmza yetkileri yazısı
ÇIKTI/SONUÇ
Sürekli
TAMAMLANMA TARĠHĠ
GENEL ġART: 4,2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek Ģekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yetki devirlerini mevzuata uygun olarak, yetkinin esaslarını ve
sınırlarını gösterecek Ģekilde yazılı olarak belirlemektedir.
KOSE 4.2.1
EYLEM KOD NUMARASI
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
Dairemiz birimleri
KURUM/BĠRĠM
Yetki yazısı
ÇIKTI/SONUÇ
Yetkilendirme yapıldığında sürekli
TAMAMLANMA TARĠHĠ
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GENEL ġART: 4,2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek Ģekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yetki devirlerini mevzuata uygun olarak, yetkinin esaslarını ve
sınırlarını gösterecek Ģekilde yazılı olarak belirlemektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 4.2.2
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Yetki yazısı
Yetkilendirme yapıldığında sürekli

GENEL ġART: 4,3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde yetki devrinde devredilen yetkinin önemine uyumlu olarak
görevlendirme yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 4.3.1
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme yazısı
Görevlendirme olduğunda sürekli

GENEL ġART: 4,4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde yetki devredilen personelin yetkinin önemine haiz bilgi, deneyim
ve yeteneğe sahip olmasına dikkat edilerek görevlendirme yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KOSE 4.4.1
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme yazısı
Görevlendirme olduğunda sürekli

GENEL ġART: 4,5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına iliĢkin olarak belli
dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde yetki devredilen personel, yetkilendirme dönemlerinde belli
aralıklarla sözlü veya yazılı olarak yetki devreden amiri bilgilendirmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

KOSE 4.5.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Bilgilendirme
Yetkilendirme olduğu sürece sürekli
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II-RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleĢmesini engelleyecek risklerin
tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

RDS 5 – PLANLAMA VE PROGRAMLAMA:
Ġdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleĢtirmek için
ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluĢturmalı ve duyurmalı,
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
GENEL ġART: 5,1. Ġdareler, misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Üniversitemizin 2013/2017 yılarını kapsayan Stratejik planı katılımcı
yöntemle hazırlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Stratejik plan
5 yılda bir yapılacak

GENEL ġART: 5,2. Ġdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin koordinatörlüğünde, Üniversitemiz performans programı tüm
birimlerin katılımıyla yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

RDE 5.2.1
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Performans programı
Her yıl bütçe döneminde

GENEL ġART: 5,2. Ġdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin koordinatörlüğünde, Üniversitemiz performans programı tüm
birimlerin katılımıyla yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

RDE 5.2.2
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Performans programı
Her yıl bütçe döneminde
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GENEL ġART: 5,2. Ġdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin koordinatörlüğünde, Üniversitemiz performans programı tüm
birimlerin katılımıyla yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.2.3

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Performans programı
Her yıl bütçe döneminde

GENEL ġART: 5,3. Ġdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun
olarak hazırlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Üniversitemiz ve Dairemiz bütçesi stratejik plan, performans programına
uygun olarak hazırlanmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Bütçe/Stratejik plan/performans programı
Her yıl bütçe döneminde

GENEL ġART: 5,4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans
programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri faaliyetlerin, stratejik plan, performans programına
belirlenen amaçlara ve hedeflere ve mevzuata uygun olarak kontrollerini yapmaktadırlar.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Kontrol formu
Sürekli

GENEL ġART: 5,4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans
programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri faaliyetlerin, stratejik plan, performans programına
belirlenen amaçlara ve hedeflere ve mevzuata uygun olarak kontrollerini yapmaktadırlar.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.4.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Kontrol formu
Sürekli
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GENEL ġART: 5,5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel
hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz faaliyetleri Kanun, yönetmelik ve tebliğlerce belirlendiğinden özel
hedef belirlemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.5.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Rehber
---------------------

GENEL ġART: 5,6. Ġdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaĢılabilir, ilgili ve
süreli olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin hedefleri, ölçülebilir, ulaĢılabilir, ilgili ve süreli olarak
belirlenmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 5.6.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Hedef
Sürekli

RDS 6 – RĠSKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Ġdareler, sistemli bir Ģekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleĢmesini
engelleyebilecek iç ve dıĢ riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.
GENEL ġART: 6,1. Ġdareler, her yıl sistemli bir Ģekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri
belirlemelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz her yıl amaç ve hedeflerine yönelik risk belirleme çalıĢmalarını
yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 6.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz risk belirleme çalıĢmalarına devam edecektir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Risk belirleme formu
Sürekli
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GENEL ġART: 6,2. Risklerin gerçekleĢme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz
edilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz risklerin olma ihtimallerini ve etkilerini yılda en az bir defa analiz
etmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 6.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz yılda en az bir defa risklerin analiz edilmesi çalıĢmalarını
devam ettirecektir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Risk analizi
Her yıl sürekli

GENEL ġART: 6,3. Risklere karĢı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluĢturulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz risklere karĢı önlemler belirleme ve risk eylem planı hazırlama
çalıĢmalarını yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

RDE 6.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz risklere karĢı alınacak önlemleri belirleyecek ve risk eylem
planını hazırlayacaktır.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Risk belirleme/Risk eylem planı
Her yıl sürekli

III-KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleĢtirilmesini sağlamak ve belirlenen
riskleri yönetmek amacıyla oluĢturulan politika ve prosedürlerdir.

KFS 7 – KONTROL STRATEJĠLERĠ VE YÖNTEMLERĠ:
Ġdareler, hedeflerine ulaĢmayı amaçlayan ve riskleri karĢılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
GENEL ġART: 7,1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karĢılaĢtırma, onaylama, raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
MEVCUR DURUM: Dairemiz faaliyet ve riskleri için onaylama, raporlama, doğrulama, analiz
etme, yetkilendirme, kontrol yöntemleri birlikte uygulanmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 7.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizce bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlama/Analiz
Sürekli
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GENEL ġART: 7,1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karĢılaĢtırma, onaylama, raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
MEVCUR DURUM: Dairemiz faaliyet ve riskleri için onaylama, raporlama, doğrulama, analiz
etme, yetkilendirme, kontrol yöntemleri birlikte uygulanmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 7.1.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizce bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlama/Analiz
Sürekli

GENEL ġART: 7,2. Kontroller, gerekli hallerde, iĢlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve iĢlem
sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
MEVCUR DURUM: Dairemiz faaliyetleri için, süreç, iĢlem öncesi ve sonrası kontrolleri birlikte
uygulanmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 7.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizce bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlama/Analiz
Sürekli

GENEL ġART: 7,3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin
sağlanmasını kapsamalıdır.
MEVCUR DURUM: Dairemiz faaliyetleri kapsamında varlıkların kayıtları ve sayım evrakları her
yıl kontrol edilmektedir.(TaĢınır kesin hesap cetveli ve TaĢınır hesabı icmal cetveli)
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 7.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlama/Analiz
Sürekli her yıl

GENEL ġART: 7,4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aĢmamalıdır.
MEVCUR DURUM: Dairemiz faaliyetlerini kontrol için uygulanan kontrol yöntemleri maliyeti
beklenen faydayı aĢmamaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 7.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlama/Analiz
Sürekli
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GENEL ġART: 7,4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aĢmamalıdır.
MEVCUR DURUM: : Dairemiz faaliyetlerini kontrol için uygulanan kontrol yöntemlerinin maliyeti
beklenen faydayı aĢmamaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 7.4.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizde bu genel Ģart için makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Raporlama/Analiz
Sürekli

KFS 8 – PROSEDÜLERĠN BELĠRLENMESĠ VE BELGELENDĠRĠLMESĠ:
Ġdareler, faaliyetleri ile mali karar ve iĢlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu
alanlara iliĢkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin eriĢimine
sunmalıdır.
GENEL ġART: 8,1. Ġdareler, faaliyetleri ile mali karar ve iĢlemleri hakkında yazılı prosedürler
belirlemelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizin faaliyetleri mevzuatlarla belirlendiği için, mali karar ve iĢlemler bu
çerçevede yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 8.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali ĠĢlemler iĢ akıĢ Ģeması/ ön mali kontrol yönergesi/iĢ akıĢ
Ģemaları
Sürekli

GENEL ġART: 8,2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve iĢlemin
baĢlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aĢamalarını kapsamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz prosedür ve ilgili dokümanları, faaliyet veya mali karar, iĢlemlerin
baĢlangıcından sonuçlanmasına kadarki uygulamaları içermektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 8.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali ĠĢlemler iĢ akıĢ Ģeması/ ön mali kontrol yönergesi/ĠĢ akıĢ
Ģemaları
Sürekli
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GENEL ġART: 8,3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili
personel tarafından anlaĢılabilir ve ulaĢılabilir olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz prosedür ve dokümanları, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun,
personel tarafından anlaĢılabilir ve ulaĢılabilirdir.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 8.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali ĠĢlemler iĢ akıĢ Ģeması/ ön mali kontrol yönergesi/ĠĢ akıĢ
Ģemaları
Sürekli

KFS 9 – GÖREVLER AYRILIĞI:
Hata, eksiklik, yanlıĢlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için
faaliyetler ile mali karar ve iĢlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol
edilmesi görevleri personel arasında paylaĢtırılmalıdır.
GENEL ġART: 9,1. Her faaliyet veya mali karar ve iĢlemin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kiĢilere verilmelidir.
MEVCUR DURUM: Dairemizde faaliyet ve mali karar ve iĢlemlerin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi, kontrolü görevleri farklı personel tarafından yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 9.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme yazısı
------------------------

GENEL ġART: 9,1. Her faaliyet veya mali karar ve iĢlemin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kiĢilere verilmelidir.
MEVCUR DURUM: Dairemizde faaliyet ve mali karar ve iĢlemlerin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi, kontrolü görevleri farklı personel tarafından yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 9.1.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme yazısı
-----------------
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GENEL ġART: 9,2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır
MEVCUT DURUM: Dairemizin personel sayısı görevler ayrılığına yetecek kadar bulunmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 9.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme yazısı/personel tablosu
-----------------

KFS 10 – HĠYERARġĠK KONTROLLER:
Yöneticiler, iĢ ve iĢlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir Ģekilde kontrol
etmelidir.
GENEL ġART: 10,1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir Ģekilde uygulanması için
gerekli kontrolleri yapmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri faaliyetlerin sürekliliği için etkili ve sürekli kontrol
yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 10.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali iĢlem akıĢ Ģeması/Ön mali kontrol/muhasebe yetkilisi
kontrolü
Sürekli

GENEL ġART: 10,1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir Ģekilde uygulanması için
gerekli kontrolleri yapmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri faaliyetlerin sürekliliği için etkili ve sürekli kontrol
yapmaktadır.
KFE 10.1.2
EYLEM KOD NUMARASI
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
Dairemiz birimleri
KURUM/BĠRĠM
Mali iĢlem akıĢ Ģeması/Ön mali kontrol/muhasebe yetkilisi
ÇIKTI/SONUÇ
kontrolü
Sürekli
TAMAMLANMA TARĠHĠ

~
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GENEL ġART: 10,2. Yöneticiler, personelin iĢ ve iĢlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri, iĢ ve iĢlemleri izlemekte onaylamakta, gerekli
durumlarda hataların giderilmesi için talimatlar vermektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KFE 10.2.1
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali iĢlem akıĢ Ģeması/Ön mali kontrol/muhasebe yetkilisi
kontrolü
Sürekli

GENEL ġART: : 10,2. Yöneticiler, personelin iĢ ve iĢlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri, iĢ ve iĢlemleri izlemekte onaylamakta, gerekli
durumlarda hataların giderilmesi için talimatlar vermektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

KFE 10.2.2
Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali iĢlem akıĢ Ģeması/Ön mali kontrol/muhasebe yetkilisi
kontrolü
Sürekli

KFS 11 – FAALĠYETLERĠN SÜREKLĠLĠĞĠ:
Ġdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
GENEL ġART: 11,1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiĢ, yöntem veya mevzuat değiĢiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
sürekliliğini etkileyen nedenlere karĢı gerekli önlemler alınmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin faaliyetlerinin sürekliliğini engelleyecek, personel yetersizliği,
görevden ayrılma, mevzuat değiĢikliği, bilgi sistem değiĢikliği, olağanüstü durumlar gibi
nedenlere karĢı önlemlerini almıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 11.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme/yetkilendirme/ olağan üstü durum
görevlendirmesi
Sürekli
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GENEL ġART: 11,1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiĢ, yöntem veya mevzuat değiĢiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
sürekliliğini etkileyen nedenlere karĢı gerekli önlemler alınmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin faaliyetlerinin sürekliliğini engelleyecek, personel yetersizliği,
görevden ayrılma, mevzuat değiĢikliği, bilgi sistem değiĢikliği, olağanüstü durumlar gibi
nedenlere karĢı önlemlerini almıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 11.1.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme/yetkilendirme/ olağan üstü durum
görevlendirmesi
Sürekli

GENEL ġART: 11,2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde gerekli durumlarda vekil personel görevlendirmesi yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 11.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Görevlendirme/yetkilendirme
Sürekli

GENEL ġART: 11,3. Görevinden ayrılan personelin, iĢ veya iĢlemlerinin durumunu ve gerekli
belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici
tarafından sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personelin yapmıĢ
olduğu faaliyetleri içeren bir rapor hazırlayıp görevli personele vermesi için gerekli çalıĢmalar
yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 11.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Herhangi bir nedenle görevden ayrılan personelin yapmıĢ olduğu
faaliyetler için görevli personele rapor vermesi sağlanacaktır.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz personeli
Personel raporu
Görevden ayrılmalarda sürekli

~

32

~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

KFS 12 – BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ KONTROLLERĠ:
Ġdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmaları geliĢtirmelidir.
GENEL ġART: 12,1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı
olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz bilgi sistemleri SAY2000, E-BÜTÇE ve KBS olarak 3 tane
bulunmaktadır. Bunlara eriĢim sağlanması için her personele Ģifre verilmekte ve sistem
yapılacak hataları uyarmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 12.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
ġifre
Sürekli

GENEL ġART: 12,1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı
olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz bilgi sistemleri SAY2000, E-BÜTÇE ve KBS olarak 3 tane
bulunmaktadır. Bunlara eriĢim sağlanması için her personele Ģifre verilmekte ve sistem
yapılacak hataları uyarmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 12.1.2

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
ġifre
Sürekli

GENEL ġART: 12,2. Bilgi sistemine veri ve bilgi giriĢi ile bunlara eriĢim konusunda
yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini
sağlayacak mekanizmalar oluĢturulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz bilgi sistemlerine veri ve bilgi giriĢleri için Ģifreleme uygulamakta
aynı zamanda bilgi sistemleri yanlıĢ veri giriĢlerini uyarmakta ve günlük yevmiye hareketleriyle
hesap hataları kontrol edilmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 12.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz bu genel Ģarta makul güvence sağladığından eylem
öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
ġifre/yevmiye raporları
Sürekli

~

33

~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
GENEL ġART: 12,3. Ġdareler biliĢim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliĢtirmelidir.
MEVCUT DURUM: Bu genel Ģart geniĢ alan ağlarını, elektronik postaları, yerel bilgi ağlarını
kurma, izleme, yeni teknolojileri kazandırmayı kapsadığından dairemizce bir iĢlem
yapılamamıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

KFE 12.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart dairemizin görev alanına girmediğinden eylem
yapılamamıĢtır.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Bilgi iĢlem daire baĢkanlığı
Akademik ve idari birimler
Bilgi teknolojileri
--------------------

IV-BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
Bilgi ve iletiĢim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kiĢi, personel ve yöneticiye belirli bir
formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân
verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletiĢim ve kayıt sistemini
kapsar.

BĠS 13 – BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM:
Ġdareler, birimlerinin ve çalıĢanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma
süreçlerinin sağlıklı bir Ģekilde iĢleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve
memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletiĢim sistemine sahip olmalıdır.
GENEL ġART: 13,1. Ġdarelerde, yatay ve dikey iç iletiĢim ile dıĢ iletiĢimi kapsayan etkili ve
sürekli bir bilgi ve iletiĢim sistemi olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin faaliyetleri içerisinde yatay ve dikey iletiĢim ile dıĢ iletiĢimi
kapsayan etkili, sürekli bilgi iletiĢim sistemi oluĢturulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

BĠE 13.1.1
Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
e-posta/web
Sürekli

GENEL ġART: 13,2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve
yeterli bilgiye zamanında ulaĢabilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri ve personelinin gerekli ve yeterli bilgiye ulaĢması
sağlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 13.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
e-posta/web/mevzuat
Sürekli
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GENEL ġART: 13,3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanıĢlı ve anlaĢılabilir olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan bilgilerin doğru, güvenilir,
tam, kullanıĢlı ve anlaĢılabilir olması sağlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 13.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
e-posta/web/mevzuat/Raporlama
-------------------

GENEL ġART: 13,4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması
ile kaynak kullanımına iliĢkin diğer bilgilere zamanında eriĢebilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri ve personeli, performans programı, bütçe uygulaması,
kaynakların kullanımı bilgilerine her zaman ulaĢabilmesi sağlanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 13.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
web//Raporlama/e-bütçe
-----------------

GENEL ġART: 13,5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları
üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak Ģekilde tasarlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz Yönetim Bilgi Sisteminin kurulma çalıĢmaları devam etmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA
TARĠHĠ01.12

BĠE 13.5.1
Dairemiz yönetim
tamamlanacaktır.
Dairemiz

bilgi

sistemin

kurulması

çalıĢmaları

Dairemiz birimleri/personel daire baĢkanlığı
Bilgi/Rapor/Analiz
01.12.2015

GENEL ġART: 13,6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini
görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri, dairemizin misyon, vizyon ve amaçlarına uygun
beklentilerini, personelin görev ve sorumlulukları kapsamında bilgilendirmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 13.6.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
Misyon/Vizyon/Amaç/Bilgilendirme
Sürekli
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GENEL ġART: 13,7. Ġdarenin yatay ve dikey iletiĢim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve
sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin yatay ve dikey iletiĢim sistemi değerlendirme yapacak, öneri ve
sorunları iletebilecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 13.7.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri ve personeli
Yatay, dikey iletiĢim
---------------------

BĠS 14 – RAPORLAMA:
Ġdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap
verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
GENEL ġART: 14,1. Ġdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve
performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin amaçları, hedefleri, stratejileri, yükümlülükleri ve performansını
duyurma çalıĢmalarına devam edilmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 14.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemiz faaliyetlerinin üniversitemiz birimlerine duyurulması
çalıĢmaları tamamlanacaktır.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Rapor/Duyuru
Sürekli her yıl

GENEL ġART: 14,2. Ġdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz Üniversitemizin Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu her
altı ayda bir kamuoyuna duyurmaktadır.
BĠE 14.2.1
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Mali durum ve beklentiler raporu
Sürekli her altı ayda bir
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GENEL ġART: 14,3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli
ve duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz Faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini idari faaliyet
raporunda göstermekte ve duyurmaktadır.
BĠE 14.3.1
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Faaliyet raporu
Sürekli her yıl

GENEL ġART: 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.
MEVCUT DURUM: Dairemizin faaliyetleri gözetimi amacıyla, yatay ve dikey raporlama yazılı
olarak belirlenmiĢ ve personelin görevler ile ilgili rapor vermeleri sağlanmıĢtır.
BĠE 14.4.1
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Hizmet standartları/Hizmet envanteri
------------------------

BĠS 15 – KAYIT VE DOSYALAMA SĠSTEMĠ:
Ġdareler, gelen ve giden her türlü evrak dâhil iĢ ve iĢlemlerin kaydedildiği,
sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
GENEL ġART: 15,1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden
evrak ile idare içi haberleĢmeyi kapsamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin kayıt ve dosyalama sistemi gelen, giden evrak ile daire içi
haberleĢmeyi içerecek Ģekilde yapılanmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 15.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Gelen- giden evrak defteri/YazıĢma dosyaları
------------------------
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GENEL ġART: 15,2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel
tarafından ulaĢılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizin kayıt ve dosyalama sistemi, kapsamlı, güncel, yönetici ve personel
tarafından ulaĢılabilir, izlenebilir olarak yapılandırılmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 15.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Gelen- giden evrak defteri/YazıĢma dosyaları
---------------------

GENEL ġART: 15,3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kiĢisel verilerin güvenliğini ve korunmasını
sağlamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz kayıt ve dosyalama sistemi, kiĢisel verilerin güvenliğini korunmasını
sağlayacak Ģekilde yapılandırılmıĢtır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 15.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Gelen- giden evrak defteri/YazıĢma dosyaları/özlük dosyaları
--------------------

GENEL ġART: 15,4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiĢ standartlara uygun olmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz kayıt ve dosyalama sistemi Devlet personel baĢkanlığı ve YÖK
standart dosyalama ve arĢivleme tebliğlerine göre düzenlenmiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 15.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Tebliğ/Duyuru
------------------

GENEL ġART: 15,5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir
Ģekilde sınıflandırılmalı ve arĢiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemizde gelen ve giden evraklar zamanında kayıt altına alınmakta,
standartlara uygun sınıflandırılarak arĢivlenmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 15.5.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
ArĢiv/Dosyalama
-----------------
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GENEL ġART: 15,6. Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve eriĢimini
de kapsayan, belirlenmiĢ standartlara uygun arĢiv ve dokümantasyon sistemi oluĢturulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde belirlenmiĢ standartlara uygun arĢiv ve dokümantasyon sistemi
oluĢturulmuĢtur.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 15.6.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
ArĢiv/Dokümantasyon
-------------------

BĠS 16 – HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BĠLDĠRĠLMESĠ:
Ġdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluĢturmalıdır.

belirlenen

bir

düzen

içinde

GENEL ġART: 16,1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz faaliyetleri genel olarak paydaĢlardan gelen evrak ve doküman
üzerine yoğunlaĢtığından, paydaĢların yapmıĢ olduğu hata, usulsüzlükler, hata ve noksanı
bulunan evrak teslim listesi ile bildirilmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 16.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Liste
Sürekli

GENEL ġART: 16,2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli
incelemeyi yapmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz yöneticileri, bildirilen hata, usulsüzlükler hakkında gerekli
incelemeyi yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 16.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Ġnceleme
Sürekli
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GENEL ġART: 16,3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir
muamele yapılmamalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemizde hata, usulsüzlük ve yolsuzluk konusunda bildirim yapan
personele haksız ve ayrımcı muamele yapılmamaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

BĠE 16.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Bildirim
Sürekli

V-ĠZLEME STANDARTLARI
Ġzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme
faaliyetlerini kapsar.

ĠS 17 – ĠÇ KONTROLÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Ġdareler, iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
GENEL ġART: 17,1. Ġç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu
iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz iç kontrol sistemi sürekli izlenmekte ve sonucunda değerlendirmeler
yapılmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

ĠZE 17.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Ġzleme/Değerlendirme
Sürekli

GENEL ġART: 17,2. Ġç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz iç kontrolünün eksik yönlerini tespit etmek için uygulanan
yöntemlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenecektir.
EYLEM KOD NUMARASI

ĠZE 17.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Ġç kontrolün eksik yönlerinin belirlenmesi ve uygun kontrollerin
uygulanması çalıĢmaları devam etmektedir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Kontrol
15.12.2015
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GENEL ġART: 17,3. Ġç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı
sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz iç kontrolünün değerlendirilmesine birimlerimiz katılım
sağlamaktadır.
ĠZE 17.3.1
EYLEM KOD NUMARASI
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.
Dairemiz
Dairemiz birimleri
Ġzleme/Değerlendirme
----------------

GENEL ġART: 17,4. Ġç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüĢleri, kiĢi ve/veya
idarelerin talep ve Ģikâyetleri ile iç ve dıĢ denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate
alınmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz iç kontrolünün değerlendirilmesinde yönetici, personel ve
paydaĢların talep, Ģikayetleri ve iç, dıĢ denetim sonucunda oluĢan raporlar dikkate alınmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

ĠZE 17.4.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Ġzleme/Değerlendirme
-----------------------

GENEL ġART: 17,5. Ġç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler
belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
MEVCUT DURUM: Dairemiz iç kontrolünün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken
önlem ve eylem planı çalıĢmaları devam etmektedir.
EYLEM KOD NUMARASI

ĠZE 17.5.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Ġç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken
önlem ve eylem planı çalıĢmaları devam edecektir.

SORUMLU BĠRĠM

Dairemiz

ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz birimleri
Eylem planı
15.12.2015
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ĠS 18 – ĠÇ DENETĠM:
Ġdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
GENEL ġART: 18,1. Ġç denetim faaliyeti Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen
standartlara uygun bir Ģekilde yürütülmelidir.
MEVCUT DURUM: Bu genel Ģart dairemizi ilgilendirmediğinden mevcut durum tespit
edilememiĢtir.
EYLEM KOD NUMARASI

ĠZE 18.1.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Dairemizi ilgilendirmediğinden eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Ġç Denetim
Akademik ve idari birimler
Denetim
----------------

GENEL ġART: 18,2. Ġç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri
içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.
MEVCUT DURUM: Dairemiz iç denetim sonucunda gerekli eylem planını yapmaktadır.
EYLEM KOD NUMARASI

ĠZE 18.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM

Bu genel Ģart için dairemizce makul güvence sağlandığından
eylem öngörülmemiĢtir.

SORUMLU BĠRĠM
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK
KURUM/BĠRĠM
ÇIKTI/SONUÇ
TAMAMLANMA TARĠHĠ

Dairemiz
Dairemiz birimleri
Denetim/Eylem planı
-----------------
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5. BÖLÜM
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı uygulamaları ve Örnek
Formlar
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Mali ĠĢlemlerin Süreç AkıĢ ġeması

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Mali iĢlemlerin süreç akıĢ Ģemasının amacı, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi harcama birimlerinin süreç kontrolünü sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2- Mali iĢlemlerin süreç akıĢ Ģeması Maliye Bakanlığınca yayımlanan Ġç
Kontrol ve Ön Malî Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğinin 12 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
Madde 3- Bu akıĢ Ģemasında geçen;
Ġdare: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,
Üst Yönetici: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörü
Harcama Birimi; Ġdarenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi
bulunan birimi,
Ġç Kontrol: Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer
kontroller bütününü,
Ön Malî Kontrol: Ġdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliĢkin malî karar
ve iĢlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama
programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat
hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde
kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı: Ġdarede 5018 sayılı Kanunun 60‘ıncı maddesi
ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi, Ġfade eder.
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Mali ĠĢlemlerin Süreci
Süreç Kontrolü
Madde 4- Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir
iĢlem daha önceki iĢlemlerin kontrolünü içerecek Ģekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî
iĢlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları iĢlemden önceki iĢlemleri de kontrol
ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî iĢlemlerin süreç akıĢ Ģeması hazırlanır
ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.
Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarĢik olarak kendisine en yakın üst
kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleĢtirme görevlisini ödeme
emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle
görevlendirilen gerçekleĢtirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön
malî kontrol yaparlar.
Ġhtiyaç sahibi birim tarafından alımı yapılması istenilen mal ve hizmetler
(gerekiyorsa teknik Ģartnameler hazırlanarak) harcama birimine talep yazısı ile bildirilir.
Harcama birimi tarafından yaklaĢık maliyet tespiti yapılır. Bunun sonucuna göre
parasal limitler dikkate alınarak ihale dokümanı hazırlanır. Ġlanla ilgili süreler ve bütçe
ödenekleri dikkate alınarak onay belgesi hazırlanır ve gerçekleĢtirme görevlisi ve harcama
yetkilisinin imzasına sunulur.
Harcama birimince ihale komisyonu 4734 sayılı kanunun 6 ıncı maddesine göre
oluĢturulur. Harcama yetkilisi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında görevli muhasebe
veya mali iĢlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beĢ ve tek sayıda
kiĢiden oluĢan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere isim ve unvan
belirterek görevlendirir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale iĢlem
dosyasının onaylı birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu
üyelerine verilir.
Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları, bunlara iliĢkin tüm bilgi ve
belgeleri içerecek Ģekilde bir iĢlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından Strateji
GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilir. (limit altında kalan alımlara ait belgeler
gönderilmez)
Taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları, en geç on iĢgünü içinde kontrol edilir. Yapılan
kontrol sonucunda düzenlenen görüĢ yazısı, iĢlem dosyası ile birlikte ilgili harcama
yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisinin sözleĢmeyi imzalamasının ardından mal veya hizmetin
teslimiyle ilgili iĢlemler yürütülür.
Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeleri üzerinde ön mali kontrol
görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleĢtirme görevlisi
tarafından yerine getirilir. Ödeme emri belgesi gerçekleĢtirme görevlisi ve harcama
yetkilisince imzalanarak Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına gönderilir.
Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliĢ tarihinden itibaren, en geç dört iĢ günü
içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleĢtirilerek tutarları hak sahiplerinin banka
hesabına aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek
veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iĢ günü
içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya
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eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iĢ günü sonuna
kadar incelenerek muhasebeleĢtirme ve ödeme iĢlemi gerçekleĢtirilir.

Diğer iĢlemlerin süreci
Madde 5- Harcama birimlerinin, harcamayı gerektirecek
hazırlanma süreci aĢağıda belirtildiği Ģekilde oluĢacaktır.

diğer

iĢlemlerinin

Harcama biriminde görevlendirilen personelce Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğine göre harcama talimatı hazırlanması gereken hallerde harcama talimatı
hazırlanır ve gerçekleĢtirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanır.
Muhasebe iĢlem fiĢi düzenlenmesi gereken hallerde bu belge düzenlenir ve
gerçekleĢtirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanarak muhasebe birimine
gönderilir.
Ödeme emri belgesi düzenlenmesi gereken hallerde bu belge düzenlenir ve
gerçekleĢtirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanarak muhasebe birimine
gönderilir.
Harcama birimlerince yapılacak iĢlemler
Madde 6- Harcama birimlerince mali iĢlemlerin akıĢ Ģemasında yer alan iĢlemleri
gerçekleĢtirecek olan personelin belirlenmesi ve buna göre görev dağılımlarının yazılı
olarak yapılması gerekmektedir.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 7- Mali iĢlemlerin akıĢ Ģemasının uygulanmasında ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye Ġdare yetkilidir.
Yürürlük
Madde 8- Mali iĢlemlerin akıĢ Ģeması 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Mali iĢlemlerin akıĢ Ģemasında belirtilen hususları KahramanmaraĢ
Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

ONAY
01 / 01 / 2007
Rektör
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KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesi
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesinin
harcama birimleri ve Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca yürütülecek ön mali kontrol
faaliyetlerine iliĢkin ilke, iĢ, iĢlem ve süreçleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15
inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 ve 60‘ıncı
maddeleri hükümleri ile 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslara dayanılarak
hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen,
KSÜ: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesini
Üst Yönetici: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörünü,
BaĢkanlık: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığını,
BaĢkan: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanını,
Harcama birimi: Merkezi yönetim bütçe kanunu ile ödenek tahsis edilen ve
harcama yetkisi bulunan K.S.Ü birimlerini,
Kanun: 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
Yönerge: Bu Yönergeyi,
Ön mali kontrol: Ġdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliĢkin mali karar
ve iĢlemlerinin, K.S.Ü bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama
programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu
ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması yönlerinden yapılan
kontrolünü,
GörüĢ yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve iĢlemlerin uygun bulunup
bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüĢü veya dayanak belge üzerine yazılan Ģerhi ifade
eder.

Ön Mali Kontrol
Ön mali kontrolün kapsamı
Madde 4- Ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, BaĢkanlık ve
harcama birimleri tarafından yerine getirilir.
BaĢkanlık tarafından yapılacak ön mali kontrol, bu Yönergede belirtilen kontroller
ile harcama birimlerinin talebi veya BaĢkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda ön mali
kontrol iĢlemine tabi tutulmasında yarar görülen mali karar ve iĢlemlerden Üst Yönetici
tarafından uygun görülen kontrollerden meydana gelir.
BaĢkanlık ve harcama birimleri tarafından yapılacak ön mali kontrol, idarenin
bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi
yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine
getirilir. Ġdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin
bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı,
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ihtiyaçların karĢılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile
harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar. Ayrıca, mali
karar ve iĢlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
Ģekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.
Ön mali kontrolün niteliği
Madde 5- Ön mali kontrol sonucunda uygun görüĢ verilip verilmemesi, danıĢma ve
önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve iĢlemlerin harcama yetkilisi tarafından
uygulanmasında bağlayıcı değildir.
Mali karar ve iĢlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması ve ön mali kontrol
sonucunda uygun görüĢ verilmiĢ olması, harcama yetkilileri ve gerçekleĢtirme
görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ön mali kontrol süreci ve usulü
Madde 6- BaĢkanlığın ön mali kontrolüne tabi mali karar ve iĢlemler, kontrol
edilmek üzere BaĢkanlığa gönderilir. BaĢkanlıkça yapılan kontrol sonucunda mali karar
ve iĢlemin uygun görülmesi halinde durumuna göre görüĢ yazısı düzenlenir veya dayanak
belgenin üzerine ―Kontrol edilmiĢ ve uygun görülmüĢtür‖ Ģerhi düĢülerek ilgili birime
gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda yazılı görüĢ düzenlenmesi halinde bu görüĢler
ayrıntılı, açık ve gerekçeli yazılır. BaĢkanlığın görüĢ yazısı harcama birimince ilgili iĢlem
dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.
BaĢkanlıkça mali karar ve iĢlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça
belirtilen bir görüĢ yazısı yazılarak kontrole tabi karar ve iĢlem belgeleri eklenmek
suretiyle ilgili birimine geri gönderilir.
BaĢkanlıkça, Yönergenin 9 uncu maddesi uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüĢ
düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda mali karar ve iĢlemin
uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemiĢse nedenleri açıkça belirtilir.
Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve
iĢlemler için, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların
düzeltilmesi kaydıyla iĢlemin uygun görüldüğü Ģeklinde yazılı görüĢ düzenlenebilir.
Harcama birimlerince yerine getirilecek ön mali kontrol iĢlemi ise süreç kontrolü
olarak yapılır. Süreç kontrolünde, her bir iĢlem daha önceki iĢlemlerin kontrolünü
içerecek Ģekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali iĢlemlerin yürütülmesinde görev alanlar,
yapacakları iĢlemden önceki iĢlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak
amacıyla harcama birimlerince K.S.Ü mali iĢlemlerin süreç akıĢ Ģeması ‘ndaki süreç
esas alınır
Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarĢik olarak kendisine en yakın üst
kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleĢtirme görevlisini
ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirirler. Yapılan bu görevlendirmeler BaĢkanlığa
da bir yazı ile bildirilir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen
gerçekleĢtirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde mevzuata
uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki iĢlemlerin
kontrolünü de kapsayacak Ģekilde ön mali kontrol yaparlar. Bu görevliler yaptıkları
kontrol sonucunda, iĢlemleri uygun görmeleri halinde, ödeme emri belgesi üzerine
―Kontrol edilmiĢ ve uygun görülmüĢtür” Ģerhini düĢerek imzalarlar.
Kontrol yetkisi
Madde 7– BaĢkanlıkta ön mali kontrol yetkisi BaĢkana aittir. Kontrol sonucunda
düzenlenen yazılı görüĢ ve kontrol Ģerhleri BaĢkan tarafından imzalanır. BaĢkan, bu
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yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek Ģartıyla yazılı olarak BaĢkanlık Ġç Kontrol Müdürüne
devredebilir. BaĢkanın harcama yetkilisi olması durumunda ön mali kontrol görevi
BaĢkanlık Ġç Kontrol Müdürü tarafından yerine getirilir.
BaĢkanlığın ön mali kontrolüne tabi mali karar ve iĢlemlerin kontrolü, Ġç Kontrol
Dairesi tarafından yürütülür.
Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol
görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleĢtirme görevlisi
tarafından yerine getirilir.
Görevler ayrılığı ilkesi
Madde 8- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kiĢide birleĢemez.
BaĢkanlıkta ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile Ģartname ve
sözleĢme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve iĢlemlerin belgelendirilmesi, mal ve
hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve iĢlemlerin hazırlanması ve uygulanması
aĢamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul
komisyonunda baĢkan ve üye olamazlar.

BaĢkanlığın Ön Mali Kontrolüne Tabii Mali Karar ve ĠĢlemler
Taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları
Madde 9- Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın,
harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarılarından tutarı mal ve hizmet
alımları için 50.000 (Ellibin) Türk Lirasını, yapım iĢleri için 100.000 (Yüzbin) Türk
Lirasını aĢanlar kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dâhil değildir.
Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları, bunlara iliĢkin tüm bilgi ve
belgeleri içerecek Ģekilde oluĢturulan iki nüsha iĢlem dosyası, harcama yetkilisi
tarafından sözleĢme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce BaĢkanlığa
gönderilir.
Kontrol edilmek üzere BaĢkanlığa gönderilecek iĢlem dosyasında bulunması gereken
bilgi ve belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Onay belgesi,
b) YaklaĢık maliyet ve dayanağını oluĢturan hesap cetvelleri,
c) Ġhale komisyonlarının kurulmasına iliĢkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale
yetkilisi onayı,
d) Kamu Ġhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu,
e) Ġlanın yapıldığına iliĢkin belgeler,
f) Ġlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet
yazıları,
g) Yıllık yatırım programında yer alan iĢlerle, bu programdaki ek veya değiĢikliklere
göre yapılacak iĢlerde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun bu konudaki hükümlerinin
ve her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması,
koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen iĢlemlerin yapıldığını kanıtlayan
belgeler,
− Ödeneği toplu olarak verilmiĢ projelerin detay programlarına ait bilgiler ile
toplulaĢtırılmıĢ projelerin alt kalemlerine iliĢkin bilgiler,
− Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde ilgili
idarenin izni,
− Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değiĢikliklerine
iliĢkin belgeler,
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h) Ġlgili mevzuatı gereğince çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli olan
iĢlerde ÇED olumlu belgesi ve iĢle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin veya
kararları,
ı) Yapım iĢlerinde (4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 62 inci maddesinin (c)
bendinde istisna sayılanlar hariç), arsa temini, mülkiyet, kamulaĢtırma ve imar
iĢlemlerinin tamamlandığına dair belgeler,
i) Ġhaleye iliĢkin tüm Ģartnameler,
j) 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek
kaynaktan yapılan alımlara iliĢkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,
k) SözleĢme tasarısı,
l) Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı
Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa iliĢkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici
mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,
m) DüzenlenmiĢ ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine
dair belgeler,
n) Ġhalelere KarĢı Yapılacak Ġdari BaĢvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre
Bakanlığa veya Kamu Ġhale Kurumuna baĢvuru bulunduğu takdirde, buna iliĢkin
yazıĢmalar,
o) Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatına ait alındı belgesi,
ö) Üzerine ihale yapılan isteklinin, Ģartname hükümleri gereğince ihale
komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı,
p) Ġhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,
r) Ön yeterlik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait
eleme nedeni olan bütün belgeler,
s) Ġhale üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre
yasaklı olup olmadığına dair Kamu Ġhale Kurumundan alınan teyit belgesi,
Ģ) Ġhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (onay tarihinin belirtilmiĢ
olması gerekmektedir),
t) Ġhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine iliĢkin belge,
u) ĠĢlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası,
ü) BaĢbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,
v) Ġhaleyi kazanan istekli dıĢında ihaleye katılan isteklilere ait tüm bilgi ve belgeler.
Ayrıca, söz konusu iĢe ait sözleĢmenin imzalanmasından sonra, beĢ iĢgünü içinde
aĢağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası BaĢkanlığa gönderilecektir:
a) SözleĢme,
b) Teminata iliĢkin alındının örneği,
c) Yapım iĢlerinde sözleĢmede öngörülmeyen iĢ artıĢının zorunlu hale gelmesi ve bu
artıĢın müteahhidine yaptırılması halinde buna iliĢkin onay belgesi ve yaklaĢık maliyet
hesap cetveli ile ek kesin teminata iliĢkin belge,
d) SözleĢmelerin devri halinde devir sözleĢmesi.
Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiĢ olanların harcama birimlerince onaylı
Türkçe tercümelerinin ayrıca iĢlem dosyasına eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin
yabancı dildeki asılları ile taahhütlere iliĢkin diğer belgeler harcama birimlerinde
muhafaza edilir.
Taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları, BaĢkanlıkça en geç on iĢgünü içinde kontrol
edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüĢ yazısı, iĢlem dosyasının bir nüshası
ile birlikte aynı süre içinde harcama yetkilisine gönderilir.
Ödenek gönderme belgeleri
Madde 10- BaĢkanlık Bütçe ve Performans Programı Birimince, e-bütçe sistemi
üzerinden ödenek kayıt ve dağıtım iĢlemlerine onay verilmesi, ödeneklerin ön mali kontrol
iĢleminin yapıldığı ve uygun görüĢ verildiği anlamına gelir.
Tenkis belgelerinin ön mali kontrol iĢlemleri de ödenek gönderme belgeleri için
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
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Ödenek aktarma iĢlemleri
Madde 11- Kanun ve yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca K.S.Ü bütçesi
içinde yapılacak aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine BaĢkanlık Bütçe ve
Performans Programı Birimince hazırlanır. Bu Ģekilde yapılacak aktarmalar Üst
Yöneticinin onayına sunulmadan önce BaĢkanlık Ġç Kontrol Birimince Kanun, yılı merkezi
yönetim bütçe kanunu ve bütçe iĢlemlerine iliĢkin düzenlemeler çerçevesinde en geç iki
iĢgünü içinde kontrol edilir.
BaĢkanlık Ġç Kontrol Birimince mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, aynı
süre içinde gerekçeli bir yazıyla BaĢkanlık Bütçe ve Performans Programı Birimine
gönderilir ve ilgili harcama yetkilisine iadesi sağlanır.
Yılsonunda Harcama Birimlerince kullanılmayan bütçe tertiplerindeki ödenekleri
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihtiyacı olan Harcama Birimlerinin bütçe
tertiplerine aktarma yapmaya BaĢkanlık yetkilidir.

ÇeĢitli Hükümler
Yapılacak düzenlemeler
Madde 12 – Yönergede belirlenen mali karar ve iĢlemlerin dıĢında kalan mali karar
ve iĢlemlerin de aynı Ģekilde BaĢkanlık tarafından kontrol edilmesine yönelik düzenleme
yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler, ilgili birimin BaĢkanlığa önerisi ve/veya
BaĢkanlığın talebi üzerine Üst Yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. BaĢkanlığın ön
mali kontrolüne tabi tutulacak mali karar ve iĢlemler, riskli alanlar dikkate alınmak
suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden
geçirilir.
Uygun görüĢ verilmeyen mali karar ve iĢlemler
Madde 13- Ön mali kontrol sonucunda uygun görüĢ verilmediği halde harcama
yetkilileri tarafından gerçekleĢtirilen iĢlemlerin, BaĢkanlıkça kayıtları tutulur ve aylık
dönemler itibariyle Üst Yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar, iç ve dıĢ denetim
sırasında denetçilere de sunulur.
Kontrol süresi
Madde 14- BaĢkanlık, kontrol ve uygun görüĢ iĢlemlerini Yönergede belirlenen
süreler içinde sonuçlandırır. Yönergede belirtilen sürelerin baĢlangıç tarihinin
belirlenmesinde, BaĢkanlık evrak giriĢ kayıt tarihini izleyen iĢgünü esas alınır.
BaĢkanlığın talebi ve Üst Yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar
artırılabilir.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 15- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Maliye Bakanlığınca
Yayınlanan ‗‘Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar’’ hükümleri
uygulanır
Madde 16- Bu Yönergenin
gidermeye BaĢkanlık yetkilidir.

uygulanmasında

ortaya

çıkabilecek

Yürürlük
Madde 17- Bu Yönerge 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür.
ONAY
01 / 01 / 2007
Rektör
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T.C.
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(ETĠK BEYANNAMESĠ)

FAALĠYETLERE YÖNELĠK ETĠK DAVRANIġ KURALLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TARAFSIZLIK ĠLKESĠ VE EġĠT YAKLAġIM GÖZETĠLĠR.
KANUNLARA, HUKUK KURULLARINA VE MEVZUATA UYUM ESASTIR.
HĠZMET VERĠRKEN AHLAK KURALLARI VE DEĞER YARGILARI GÖZETĠLĠR.
ÜLKENĠN ÇIKARLARI VE KAMU YARARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDĠLĠR.
HĠZMET ALANLARIN ĠHTĠYAÇLARI VE MEMNUNĠYETĠ GÖZETĠLĠR.
HĠZMETTE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBĠLĠRLĠK ESAS ĠLKEDĠR.
BELĠRLENEN STANDARTLAR ĠLE SÜREÇLERE UYGUNLUK VE TUTARLILIK
ESASTIR.
SÜRDÜREBĠLĠRLĠK, DEVAMLILIK VE GÜNCELLĠK ÖNEMSENĠR VE GÖZETĠLĠR.
DEĞĠġĠME VE YENĠLĠĞE AÇIKLIK DESTEKLENĠR VE VAZGEÇĠLMEZDĠR.
KALĠTENĠN SÜREKLĠ YÜKSELTĠLMESĠ HEDEFLENĠR.
HĠZMET ESNASINDA GÜVEN SAĞLAYACAK DAVRANIġ GÖSTERĠLĠR.
ĠLĠġKĠLERDE NEZAKET VE SAYGI ESASTIR.
ÇALIġANLARA YÖNELĠK ETĠK DAVRANIġ KURALLARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ĠNSANA DEĞER VERĠLĠR.
KATILIMCILIK VE PAYLAġIMA ÖNEM VERĠLĠR.
LĠYAKAT ĠLKESĠNE UYUM ESASTIR.
ÇALIġANLARIN KĠġĠSEL GELĠġĠMĠNE VE EĞĠTĠMĠNE ÖNEM VERĠLĠR.
ÇALIġANLARIN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE OBJEKTĠF
KRĠTERLER KULLANILIR.
PERSONEL ÖDÜLLENDĠRME SĠSTEMĠNE ÖNEM VERĠLĠR.
BĠREYSEL YARATICILIK VE ĠNSĠYATĠF KULLANIMI DESTEKLENĠR.
―BĠZ‖ ODAKLI DÜġÜNÜLÜR VE DAVRANILIR.
EKĠP ÇALIġMASI ÖN PLANDA TUTULUR VE DESTEKLENĠR.
PERSONELĠN BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIĞINA ÖNEM VERĠLĠR.
PERSONELĠN ÇALIġMA ORTAMI VE KOġULLARI ÖNEMLĠDĠR.
PERSONELE YÖNELĠK SOSYAL ETKĠNLĠKLER ÖNEMLĠDĠR.
YÖNETĠME YÖNELĠK ETĠK DAVRANIġ KURALLARI

1
2
3
4
5

YÖNETĠMDE HAKKANĠYET ĠLKESĠ VE ADĠL YAKLAġIM GÖZETĠLĠR.
ĠÇERDEN VE DIġARDAN BASKILAR DĠKKATE ALINMAZ.
YOLSUZLUK, ÇIKAR ÇATIġMALARI, KĠġĠSEL MENFAATLER ÖNLENĠR.
KURAL VE KARARLAR ANLAġILACAK VE YORUMA AÇIK OLMAYACAK ġEKĠLDE
AÇIK, YAZILI VE NETTĠR.
PERSONELDE YORUM FARKLILIĞI OLMAMASI ESASTIR.
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANKIĞI
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME FORMU
Adı Soyadı
Kadro Unvanı
Kadrosunun Bulunduğu Daire/Birim BaĢkanlığı
Kadrosunun bulunduğu Müdürlük
Fiili olarak görev yaptığı Kurum/Daire/Birim BaĢkanlığı
Fiili olarak Görev Yaptığı Müdürlük
Sicil No
Düzenleme Yılı
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
KRĠTERLERĠ

MESLEKĠ
YETERLĠLĠK

BĠREYSEL
YETERLĠLĠK

YÖNETSEL
YETERLĠLĠK

PUAN
ARALIGI

BAġKAN
NOTU
(a)

1.ÜYE

2.ÜYE

KRĠTER NOT ORTALAMA

NOTU
(b)

NOTU
(c)

(a+b+c+...)/n

1.Mesleki bilgi ve beceri düzeyi

0-5

2.Mesleki ve diğer becerilerini geliĢtirmek için harcadığı çaba
3.Verilen iĢi zamanında ve kurallara uygun Ģekilde yerine getirebilme becerisi

0-5

4.Zorunlu olmadığı halde, iĢe kendinden bir Ģeyler katarak verimliliği arttırıcı
ve/veya çalıĢma koĢullarını iyileĢtirici katkılarda bulunma, sorgulayıcı ve
araĢtırıcı olma
5.ĠĢ heyecanı, iĢine gösterdiği dikkat ve takip

0-5
0-5
0-5

6.Ekip çalıĢmasına uyum ve iĢbirliği yapma isteği
7.Birden fazla operasyonda çalıĢabilme becerisi
8.BiliĢim ve teknoloji alanındaki geliĢmeleri takibi ve uyumu
9.ÇalıĢma ortamındaki kaynakları kullanmada etkinliği ve verimliliği (Maliyet
bilinci)
10.Analitik düĢünme ve sorumluluk alma yeteneği
11.Sözel iletiĢim kurabilme becerisi
12.Yazılı iletiĢim kurabilme becerisi
13.Planlı ve organize çalıĢma becerisi

0-5
0-5
0-5

14.Yaptığı iĢlemleri takip etme, denetim ve sonuçlarını kontrol etme becerisi

0-5

15.ÇalıĢma arkadaĢlarına ve astlarına mesleki yeterliliklerini geliĢtirici bilgi
aktarabilme becerisi
16.Kurum kimliğine uygun davranıĢ sergileyebilmesi

17.Amirlerine ve çalıĢma arkadaĢlarına karĢı tutum ve davranıĢları
18.VatandaĢlara karĢı tutum ve davranıĢları
19.DavranıĢ kalıplarını değiĢtirme yeteneği
20.Empati kurabilme yeteneği
KRĠTER NOT ORTALAMALARI TOPLAMI
YILLIK PERFORMANS NOTU [(KRĠTER NOT ORTALAMALARI TOPLAMI / 20 (KRĠTER SAYISI)]
Puan Aralığı
0 - 2,49 BaĢarısız
2,50 - 2,99 Orta
3 - 3,99 Ġyi
DEĞERLENDĠRMEYĠ YAPAN KOMĠSYON ÜYELERĠ
BAġKAN (a)
1.ÜYE (b)
2.ÜYE ( c)
Adı
DAVRANIġSAL
YETERLĠLĠK

Soyadı
Görevi
Tarih
Ġmza

~

52

~

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

4.00 - 5.00 Çok Ġyi

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: Daire BaĢkanı
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; Daire BaĢkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik,
verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev kapsamındaki
görevleri yerine getirir.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 BaĢkan Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir.
2.2 Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiĢ amaç, hedef, strateji ve ilkeler
doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların
uygulanıĢını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak,
2.3 Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalıĢmalar
yapmak, personel sisteminin geliĢtirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
2.4 Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik iĢleriyle ilgili iĢlemleri yapmak,
2.5 Ġdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve
uygulamak,
2.6 Kurum çalıĢanları ile ilgili açılan disiplin soruĢturmaları için gerekli iĢlemlerin
yürütülmesini sağlamak. Dairede çalıĢan bütün görevliler üzerinde genel yönetim,
denetim, iĢbölümü yapma, çalıĢma düzeni kurma, yetiĢtirme, hizmet içi eğitimi sağlama
yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektöre karĢı sorumlu olarak mevzuat
çerçevesinde kullanır.
2.7 Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
2.8 Dairede görevlendirilecek kiĢilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik
uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.
Astlarının liyakat değerlendirmesini yapmak (tezkiyelerini düzenlemek), gerektiğinde terfi,
taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı içerisinde çözüm bulmaya
çalıĢmak, iĢ disiplinini ve onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.
2.9 Birim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb.
ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalıĢmaları yapmak.
2.10 Personelin iĢlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve
diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak
2.11 Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kiĢiyi belirlemek
ve amirine önermek.
2.12 Satın alma ve satıĢ iĢlemlerini ilgili mevzuatına göre teklif etme veya onaylama
yetkisine sahip olmak
2.13 SözleĢmeli çalıĢan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen hizmet
sözleĢmelerinin düzenlenmesini yürütmek.
2.14 Kurum personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve
onaylandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
2.15 Kurum personelinin sicil raporları ile ilgili iĢlemlerin düzenli ve eksiksiz olarak
yerine getirilmesini sağlamak
2.16 Ġlgili yasalara göre kurumda çalıĢması gereken belirli sayıda sakat ve hükümlü
personel alınması için gerekli çalıĢmaları yürütmek.
2.17 Rektörlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
3. YETKĠLERĠ
Daire BaĢkanı yukarıda sayılan görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğe
uygun olarak yerine getirmekle yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
Genel Sekreter
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
ġube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
657 Sayılı Kanunun 68 ve 69 Maddesi Ģartları ile 4 yıllık fakülte mezunu olmak
7. SORUMLULUK:
Daire BaĢkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken, Genel Sekretere ve Üst Yönetici/Yöneticilere(Rektöre) karĢı
sorumludur.
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: ġube Müdürü
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak; Daire BaĢkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerin çalıĢma
alanlarındaki ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve yürütülmesi amacıyla
alanıyla ilgili gerekli iĢleri yapar.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 ġube Müdürü Daire BaĢkanına karĢı sorumludur.
2.2 BaĢkanlığın yıllık çalıĢma planı çerçevesinde görevini yürütmek ve çalıĢma planının
hazırlanmasında baĢkana yardımcı olmak,
2.3 Daireye ait birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını maiyetinde
bulunan personelin yetiĢtirilmesini sağlamak,
2.4 Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve izinlerin planlamasını sağlamak,
2.5 Genelge ve talimatları personeline duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini
sağlamak ve müdürlüğü ile ilgili talimatlar hazırlamak,
2.6 Görevin gerektirdiği konularda Daire BaĢkanlığına bağlı ġube Müdürleri ile koordine
sağlamak.
2.7 Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiĢ amaç, hedef, strateji ve ilkeler
ile uygulanan politikalar doğrultusunda Daire BaĢkanlığına ait plan, program ve bütçe
önerilerini hazırlayarak amirine sunmak.
2.8 Yapılacak iĢler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek,
bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak.
2.9 Sorumluluğuna verilen iĢgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili
kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalıĢmalarını yapmak.
2.10 Kesintisiz bir çalıĢmanın ve iĢ programının gerçekleĢtirilebilmesi için Daire
BaĢkanlığının araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için amirinin
onayına sunmak. Benzer çalıĢmaları hizmet türü ihtiyaçlar için gerçekleĢtirmek.
2.11 Gelen giden evrakın ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyabilecek
bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını
sağlamak.
2.12 Personelin iĢbaĢında yetiĢtirilmesini sağlamak üzere iĢlerin yapılıĢ yöntemlerini ve
diğer faaliyetlerle iliĢkilerini elemanlarına açıklamak.
2.13 Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için
çalıĢmalarda bulunmak.
2.14 Personel tayini, nakil, görev ve ücret, terfii, asalet onayı, iĢten ayrılma ve diğer
özlük hakları ile eğitim gereksinimine iliĢkin iĢlemlerde amirine görüĢ ve önerilerini
sunmak.
2.15 ġubesindeki elemanlara iĢ vermek, yaptıkları iĢleri denetlemek, gerektiğinde
uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
2.16 Kurum çalıĢan ve emeklilerinin ĠĢyeri Kimliklerinin tanzim edilmesini Ģahıslara
zamanında verilmesini takip etmek.
2.17 Daire BaĢkanının vereceği benzeri görevleri yapmak.
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
3. YETKĠLERĠ:
ġube Müdürleri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik
ve tebliğe uygun olarak yerine getirmekle yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
Daire BaĢkanı
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
ġef
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
657 sayılı kanunun 68 ve 69 maddeleri Ģartları ile en az ön lisans mezunu olmak ve
görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak.
7. SORUMLULUK
ġube müdürü, yukarıda yazılı tüm görevlerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak
yerine getirirken Daire BaĢkanı, Genel Sekretere karĢı sorumludur.
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı
: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
hedef ve ilkelere uygun olarak, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği‘nin 22. Maddesi
kapsamında, Daire BaĢkanlığının tüm faaliyetlerinin etkinlik ve etkililik ilkelerine uygun
olarak yürütülmesini sağlamak.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLARI
2.1 5018 Sayılı Kanunun 60‘ıncı maddesinde sayılan görevlere iliĢkin olarak
kendilerine verilen iĢ ve iĢlemleri yapmak.
2.2 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere
iliĢkin olarak kendilerine verilen iĢ ve iĢlemleri yapmak.
2.3 Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimine verilen
görevlerden kendilerine verilen diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
2.4 Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına iliĢkin görüĢ ve önerilerini bildirmek.
2.5 Görev alanlarıyla ilgili araĢtırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
2.6 Ġdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalıĢmalarına ve
uygulamalarına katılmak.
2.7 Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
2.8 Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliĢtirilmesine katkıda
bulunur.
2.9 Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve
programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
3. YETKĠLERĠ
Mali Hizmetler Uzmanı ve Yardımcıları yukarıda yazılı olan görev ve sorumlulukları
Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve tebliğe uygun olarak yapmakla yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
Daire BaĢkanı
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
En az Lisans mezunu (ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi, Hukuk, Maliye) olmak ve
Mali Hizmetler Uzmanlığı sınavını kazanmak.
7. SORUMLULUKLAR
Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcıları, yukarıda yazılı bu görevleri
Kanunlara ve Yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire BaĢkanına karĢı
sorumludur.
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

KADRO TANIMI
GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: ġef
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak; Daire BaĢkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik
ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bulunduğu
birimin görevlerini yapar.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 ġef, ġube Müdürü ve Daire BaĢkanına karĢı sorumludur.
2.2 Daireye gelen her türlü evrakın imza karĢılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine
iletilmesini sağlamak.
2.2 Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin
yapılması için dağıtımını sağlamak.
2.3 Daire BaĢkanı tarafından yazılması talep edilen yazıların kurallara uygun olarak kısa
sürede yazılmasını sağlamak.
2.4 Daireye gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt iĢleminden sonra sınıflandırarak
konularına göre dosyalanmasını, BaĢkanlıktan havale edilerek çıkan evrakın kayıt edilerek
dağıtımının yapılmasını sağlamak.
2.5 Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.
2.6 Daire BaĢkanlığı personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini, izin ve
rapor gidiĢ - dönüĢ tarihlerinin takip edilmesini sağlamak.
2.7 Yılsonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arĢive gönderilmesi gereken evrakın
belirlenerek söz konusu iĢlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
2.8 Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotokopi
makinesi, bilgisayar v.b. demirbaĢın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait
kayıtların tutulmasını sağlamak.
2.9 Personele ait yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak
2.10 Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza
karĢılığı tebliğ ederek dosyalanmasını sağlamak.
2.11 Birim çalıĢanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin
iĢlemlerinin ilgili birimler ile eĢgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak
2.12 Gelen, giden yazıları, Ģikâyetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin
dosyalanmasını sağlamak.
2.13 Daire BaĢkanı ve ġube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.
3. YETKĠLERĠ
ġef yukarıda yazılı tüm görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde
yapmakla yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
ġube Müdürü
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
ġubesinde çalıĢan memurlar.
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
657 sayılı kanunun 68 ve 69 maddeleri Ģartları ile en az önlisans mezunu olmak ve
görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak.
7. SORUMLULUK:
ġef, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak
yerine getirirken, ġube Müdürüne ve Daire BaĢkanına karĢı sorumludur.
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KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: Bilgisayar ĠĢletmeni
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; Daire BaĢkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve
verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuata uygun olarak büro iĢlemlerini yürütür.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 Sistem yardımıyla bilgisayarı çalıĢtırmak veri giriĢlerini yapmak.
2.2 Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu
koruyacak biçimde düzeltici iĢlem yapmak.
2.3 Bilgisayarda yapılan iĢleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı
yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken iĢleri yoğunluğuna göre bilgisayar
ortamında uygun değerde tutmak.
2.4 Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak
gereken iĢlemleri yapmak.
2.5 Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara( data, grafik, resim, Ģekil, harita
vb) her türlü veriyi yüklemek.
2.6 Kendisine verilen görevleri diğer Ģube personeliyle iĢbirliği içinde yürütmek.
2.7 Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalıĢır tutmak ve bunun için gerekli
tedbirleri almak.
2.8 Amirlerince verilen her türlü yazıĢmayı elektronik ortamda yazmak, benzeri
nitelikteki görevleri yapmak.
3. YETKĠLERĠ
Bilgisayar ĠĢletmeni yukarıda yazılı tüm görevlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve
Tebliğler çerçevesinde yapmakla yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
ġef
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLAR
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
En az Ön lisans mezunu olmak ve KPSS‘ de baĢarılı olmak.
7. SORUMLULUK
Bilgisayar ĠĢletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken ġef, ġube Müdürü, Daire BaĢkanına karĢı
sorumludur.
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KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: Memur
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; Daire BaĢkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili
mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro iĢlerini yapar.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 Ġstihdam edildiği ġubenin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri
kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
2.2 ġubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek,
dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arĢivlemek,
2.3 ġubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,
2.4 Büro hizmetlerinde çalıĢan diğer personelle iĢ birliği içerisinde olmak,
2.5 Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
3. YETKĠLERĠ
Yukarıda yazılı tüm görevlerini kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak
yapmakla yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
ġef
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
En az Ön lisans mezunu olmak ve KPSS‘ de baĢarılı olmak.
7. SORUMLULUK:
Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, ġef, ġube Müdürü, Daire BaĢkanına karĢı sorumludur.
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KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: Veznedar
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; Görevli bulunduğu Daire BaĢkanlığında göreviyle ilgili mevzuata
uyarak görevinin gerektirdiği iĢlemleri yapar.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 Mevzuat esaslarına göre tamamlanmıĢ belgelere dayanarak ve usulüne uygun
olarak para alma ve ödeme iĢlerini yapmak.
2.2 Tahsil edilen ve ödenen paralan günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu
kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.
2.3 Para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza ederek kasada bulunması gerekenden
fazlasını zamanında gerekli yerlere yatırmak veya teslim etmek.
2.4 Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak
3. YETKĠLERĠ
Yukarıda yazılı görevlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve tebliğ çerçevesinde
yapmakla yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
Muhasebe Yetkilisi.
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
En az ön lisans mezunu olmak ve KPSS‘ de baĢarılı olmak.
7. SORUMLULUK:
Veznedar, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken Daire BaĢkanına ve Muhasebe Yetkilisine karĢı
sorumludur.
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KADRO TANIMI

GÖREVĠN ADI
GÖREVĠN KAPSAMI

: Daire BaĢkanı özel kalemi
: Daire BaĢkanlığı

1. GÖREVĠN KISA TANIMI
Daire BaĢkanlığında YazıĢma, evrak ve Özel Kalemi ilgilendiren tüm konularda
gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi
amacıyla çalıĢmalar yapmak.
2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLAR
2.1 Daire BaĢkanının verdiği emirleri yerine getirmek,
2.2 Kurum içinden ve kurum dıĢından gelen misafir ve görevlilerin randevularını
düzenleyerek aksaklıklara meydan verilmemesini sağlamak,
2.3 Kurum içi ve/veya Kurum dıĢı ilgili kiĢi ve kurullarla iletiĢim kurmak ve gerekli
olan evrak ile yazıĢmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak
3. YETKĠLERĠ
Yukarıda yazılı olan tüm görevleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğe uygun
olarak yapmakla yetkilidir.
4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ
Daire BaĢkanı
5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI
6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
En az Ön lisans mezunu olmak ve KPSS‘ de baĢarılı olmak.
7. SORUMLULUK:
Daire BaĢkanı özel kalem, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire BaĢkanına karĢı sorumludur.
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BĠRĠMLERDE YAPILACAK GÖREV TANIMLARI ĠÇĠN ÖNERĠLER
GÖREV TANIMI NASIL OLMALIDIR?
Görev tanımının amaçları:
• ĠĢin yapılma amacını belirlemek
• Gerekli olan yetenek ve sorumlulukları saptamak
• ĠĢin diğer iĢlerle iliĢkisini belirlemek
• ĠĢ Ģartlarını çalıĢanlar açısından belirli hale getirmek
TEMEL GÖREV
Unvan odaklı olarak, görev yapılan birimdeki temel iĢlev belirtilmelidir.
SORUMLULUKLAR
Temel görev yerine getirilirken, görev tanımı yapılan unvanın, her bir iĢlem için
sorumlulukları ayrıntılı olarak listelenmelidir.
Ġġ ÇIKTISI
Sorumlulukların yerine getirilmesi sonucunda, bağlı bulunulan unvana sunulacak
çıktıları ifade eder.
BĠLGĠ
Görevlerin yerine getirilmesi için, kullanılacak bilginin Ģeklini,(yazı, telefon, yüz
yüze görüĢme..) temin edildiği yeri (Daire BaĢkanı…) ve bilginin sunulma Ģeklini (havale
etme, talimat verme…) ifade eder.
DĠĞER KĠġĠLERLE ĠLĠġKĠLER
ĠĢlemler yerine getirilirken, kurum içinden ve dıĢından hangi birimlerle iletiĢim
sağlandığı belirtilmelidir.
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Özel Kalem Birimi Görev Tanımı

A Sekreterlik Hizmetleri
1
2

Daire BaĢkanıyla görüĢme isteminde bulunan kiĢi/grupların randevularını
düzenlemek,
Daireye ait santralde bulunan telefonlarına bakmak, telefon görüĢmelerini
yürütmek,

3

Telefonda özel görüĢme yapan personele ait özel görüĢmeleri kaydetmek,

4

Dairenin görev alanı ile ilgili Ģehir içi ve Ģehirlerarası telefon rehberini hazırlamak,

5

Daire BaĢkanlığına gelen ziyaretçilere nezaret etmek,

6

BaĢkanlığımız Sekretarya iĢlemlerini yürütmek,

B Özel Kalem Hizmetleri
1

Toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili birim yöneticilerine iletmek,

2

Resmi protokol gereği özel günleri not almak ve daire baĢkanına bilgi vermek,
Daire BaĢkanı tarafından yazılı ve sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim
veya kiĢilere iletmek,
Daire BaĢkanı tarafından kendisine verilecek, gerekli görülen yazıları yazmak,
kutlama ve teĢekkür gibi özel yazıĢmaları yapmak,
Yazdığı yazıları kontrol ettikten sonra ilgililere iade etmek, yazılan yazılar
hakkında baĢka kimseye bilgi vermemek,
Verilen yazıları yazıĢma kurallarına ve amirlerinin talimatına uygun olarak
zamanında yazmak,
Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iĢ ve iĢlemlerden
gizliliği olanları korumak için gerekli önlemleri almak,
Sekreterlik bürosu ve Daire BaĢkanına ait odalarda ki demirbaĢ ve her çeĢit
malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yaptırılmasını sağlamak,
Kendisine verilen yazıları sorumluluk bilinci içerisinde yazıp kontrol ettikten
sonra ilgililere iade etmek ve baĢka kimseye bilgi vermemek,
Amirlerinin talimatlarına ve mevzuata uygun olarak yazıĢmaları, zamanında
yapmak,
Kendisine yazması için verilen yazıları ve onayları, BaĢbakanlık Makamının
2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan ―Resmî YazıĢmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‖ hükümlerine uygun olarak
hazırlamak,
Yazıları iki nüsha hazırlamak, varsa ekleri mutlak surette altına eklemek,
yazıların durumuna göre ilgili personelin parafını açmak, paraflı kısmı alta
gelecek Ģekilde imza dosyasına imzalanmak üzere iliĢtirmek,
BaĢkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, bunlara ait
önemli not ve tutanaklar düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Evrak Kayıt Hizmetleri,
1
2
3
4

Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak,
Posta, iç ve dıĢ zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek,
Gelen, giden evrak posta ve zimmet defterlerinin muhafazasını sağlamak,
YazıĢmaları, Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğe uygun olarak yapmak,
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ġmza karĢılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim
almak,
BaĢkanlığımıza gelen ve giden evrakları ayrı ayrı düzenli, sistemli ve verimli bir
Ģekilde kayıt iĢlemlerinin yürütmek, beklemeksizin havale edilmek üzere daire
baĢkanına sunmak,
DıĢarıdan gelen havalesi yapılan evraklar ilgili birimlere havale edildikten sonra
gereği için ilgili birimine bekletilmeksizin ĠVEDĠ bir Ģekilde vermek,
Gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama,
dosyalama hizmetlerini yürütmek,
BaĢkanlıktan çıkan yazıları kaydetmek, ait olduğu birimlere vermek veya
adreslerine postalamak,
Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden
yazıların ilgili birimlere ve kuruluĢlara gizli kaĢesiyle kaĢelenip gönderilmesi ve
özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi
surette kilit altında muhafaza etmek,
Sadece
BaĢkan
ve
BaĢkanın
yetkilendirdiği
görevlilerden
baĢkasına
gösterilmeyecek gizli yazı ve belgelerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
Günlük evrakların belli bir süre içerisinde istenilen yerlere ulaĢmasını sağlamak,
Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek,
Evraka iliĢkin iĢleri imzadan çıkıĢına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır
duruma getirmek,
Kurum dıĢından gelen yanlıĢ yazıların Genel Sekreterlik yazı iĢlerine iadesini
sağlamak,
BaĢkanlık birimlerinden gönderilen evrakların imzalı olup, olmadıklarının kontrol
edilerek, eksiklik varsa, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
BaĢkanlık birimlerinden gelen dağıtımlı yazılara tarih ve sayıları verildikten sonra
dağıtımının yapılmasının sağlanması,
BaĢkanlık birimlerince yayımlanan Genelge, Yönerge v.s. numara vermek ve
fotokopisini muhafaza etmek,
Genel nitelikteki teftiĢ ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını
sağlamak,
Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek Ģekilde elektronik
ortamda da düzenlenebilir. Bu Ģekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler,
gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince
imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
Resmi evrakları elektronik ortama aktarmak ve ilgili birimlere çıkıĢları yapılarak
havale etmek,
Mal beyanlarının 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanuna göre alınması, gizlenmesi ve
ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması ile diğer beyan ve bildirilerin
gönderilmesi sağlamak,
2005 yılında BaĢbakanlıkça 25.03.205 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete ‘de
yayımlanmıĢ olan ―Standart Dosya Planı‖ 2005/7 sayılı Genelge esaslarına göre
dosya düzenlemelerini yapmak,
Yazıları ve onayları, BaĢbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile
yürürlüğe konulan ―Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik‖ hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
Personel izinlerini ve Ġzin Takip Kartlarını tutmak,
Personel bilgi ve özlük dosyalarını tutmak,
Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karĢılığı dağıtılır. Gelen ve giden
evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre iĢlenir, dıĢ evraklar yine zimmetle
ilgili Müdürlüğe teslim edilir.
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B ArĢivleme ve Dosyalama Hizmetleri,
1
2
3
4

5

6

7

Yapılan tüm yazıĢmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı
klasörlerde saklanır.
ĠĢlemi biten evraklar arĢive kaldırılır.
ArĢivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arĢiv
görevlisi sorumludur.
Eski yıllara ait olup kullanılmasına gerek kalmayan defter, yazıĢma dosyaları ve 5
yıl önceye ait alındı ve çek dip koçanları ile diğer belgeler kaydedilerek arĢive
kaldırılır.
ArĢiv defteri yıllar itibarıyla kısımlara ve kısımlar da kaydedilecek belgelerin
çeĢitlerine göre bölümlere ayrılır. ArĢive kaldırılacak belgeler her yıl için birden
baĢlamak üzere numara verilmek suretiyle ilgili sayfalara sırayla kaydedilir.
Bunların defterde alacakları sıra numaraları kaldırılan defter, dosya ve deste
hâlindeki dip koçanı basılı kâğıtların üzerlerine de yazılır.
Eski yıllara ait bu defter ve belgeler, arĢiv defterindeki sıra numaralarına göre
arĢivde düzenli bir Ģekilde yerlerine konulur. Herhangi bir yıla ait bir defter ya da
dosyanın çıkarılması gerektiğinde, defterdeki kaydı bulunarak ―açıklama‖
bölümünde kime ya da nereye verildiği belirtilir. Çıkarılan eski evrak tekrar
arĢivdeki yerine konulurken defterin ―açıklama‖ bölümündeki not iptal edilir.
Alındı, çek ve teslimat müzekkeresi gibi dip koçan ve sıra numarası taĢıyan
belgeler arĢive kaldırılırken deftere birer birer yazılmaz. Bunlar cins ve cilt
numaralarına göre desteler haline getirilerek baĢlangıç ve bitiĢ numaraları yazılır.

C Diğer Görev ve Sorumluluklar
1
2
3
4
5

Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde
bulundurulmasını sağlamak,
Daire BaĢkanının vereceği diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak,
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer
ĠĢleri ve iĢlemleri yapmak,

ONAYLAYAN
Adı Soyadı
Unvanı
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
BAġKANLIK ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ
Ġġ SÜRECĠ
Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Faaliyet

Kayıt
Evrak Kayıt
Defteri

Daire
BaĢkanı

Üniversite içi ve dıĢ
kurumlardan gelen evrak

Resmi yazıĢma yolu veya elektronik ortamdan
gelen evraklar kayda alınır.

Daire
BaĢkanı

Evrak ile ilgili

Gelen evrakla ilgili hangi iĢ veya iĢlemin
yapılacağına karar verilir.
Hayır

Daire
BaĢkanı
Daire
BaĢkanı

Evet

Dosyaya
kaldırılır

Evrak incelenir ve birimlere

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri
Birim
Personeli

Evrakın
incelenmesi

Evrak
iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilme
si
Evrakın birim
amiri tarafından
kontrolü

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri
Birim
Personeli

YazıĢma ĠĢlemleri

Birim Amiri
Birim
Personeli

Yazı ve

Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına karar
verilen veya bilgi amaçlı gelen evraklar ilgili
dosyasına kaldırılır.

Birim
Dosya
Dolabı

Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar, Yönergeler ve
Talimatlar dikkate alınarak konusuna göre
dağıtımı yapılır.

Birim
görevlendir
mesi

Birim Amirleri tarafından evrak konusuna
göre mevzuatlar çercevesinde görev dağılımına
uygun olarak görevli olan birim personeline
evrakın havale edilmesi.

Birim görev
dağılımı,
ilgili
mevzuat.

Evrakın havale edilen birim personeli
tarafından iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi.

Birim görev
dağılımı,
ilgili
mevzuat

Birim personeli tarafından iĢlemleri
gerçekleĢtirilen evrakın birim amirinin kontrol
ve parafına sunulması.

Birim görev
dağılımı,
ilgili
mevzuat.

Üniversite içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri yapılır.

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup, olmadığı
incelenir.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yönetmelik

Evrakın paraf
tamamlanır.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yönetmelik

Hayır
Evet

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim
Personeli

Birim
Personeli

Evrak paraflanır ve
imzalanır.

ve

ilgili

imza

iĢlemleri

Daire BaĢkanlığı Giden Evrak Kayıt Defteri‘ne
kayıt edilir. Paraflı suretleri ilgili dosyasında
muhafaza edilir.

Evrak kayıt edilir ve
dosyalanır.

Evrak dağıtımı yapılır ve
iĢlem sonlandırılır.

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kiĢiye
Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri ile teslim
edilir.

Hazırlayan

Onaylayan

~
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Tanımı

Ġç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının
A Uygulanması ve GeliĢtirilmesi Konularında ÇalıĢmalar
Yapmak, ÇalıĢma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak.
1

2

3

4

5
6
7

8
9
10

Ġç kontrol süreçlerin tasarımı, uygulanması ve geliĢtirilmesinde iç kontrolün,
kurumun en alt kademedeki çalıĢanından en üst düzey yöneticisine kadar tüm
kurum çalıĢanlarının önerilerini alarak, yeterli bir iç kontrolü tasarlamak,
iĢletmek, gözden geçirmek ve geliĢtirmek,
Kurumsal iĢ ve iĢlemlere iliĢkin süreç akıĢ Ģemalarının oluĢturulması ve
uygulamalar çerçevesinde geliĢtirilmesi, iĢ ve iĢlemlerin standardize edilmiĢ
süreçlere göre yürütülmesi, yürütülen faaliyet ve iĢlemlerin etkinliğinin ve
verimliliğinin çeĢitli kontrol mekanizmalarıyla artırılması, alınan tedbirlerle
varlıkların kötüye kullanımının ve zarara uğramasının önlenmesi, kurumun veya
kamuoyunun, yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu rapor ve bilgilerin doğru bir
Ģekilde üretilmesi ve tüm faaliyet ve iĢlemlerin ifasında mevzuata ve ilgili
düzenlemelere uygun etkin iĢleyen bir iç kontrolün sağlanmasını gerçekleĢtirmek,
Kurumsal politika ve planlara iliĢkin dokümanlar, faaliyet ve hizmetlerin
yürütülmesine, iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin rehber ve el kitapları,
görev dağılım çizelgeleri, iĢ ve iĢlemlere iliĢkin süreç akıĢ Ģemaları, kurumu ve
personeli bağlayan hukuk kuralları, kurumsal düzenleme ve prosedürlerin
tümünü kontrol sürecinin bir unsuru olarak değerlendirmek,
Kaynakların etkili ve etkin bir Ģekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak
kullanılmasını, mevzuata uygunluğu, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli,
zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve
usulsüzlüğü önlemek üzere standartlar oluĢturmak,
Kanunlara ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak Ģartıyla, idarece
gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli iĢlemlere iliĢkin standartlar
hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak, kurum düzeyinde uygulanmasını
sağlamak
Ġç kontrole iliĢkin olarak yapılan düzenlemeleri üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe
koymak ve onayını izleyen on iĢ günü içinde Maliye Bakanlığına bildirmek,
Üst Yönetici ve Harcama Yetkililerinin iĢ ve iĢlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim
ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirildiğini
içeren iç kontrol güvence beyanı düzenlenmesini sağlamak,
Ġç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin iĢleyiĢini, yöneticilerin görüĢü,
kiĢi ve /veya birimlerin talep ve Ģikâyetleri ile iç ve dıĢ denetim sonucunda
düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi
tutmak ve gerekli önlemleri almak,
Ġç kontrol ve ön mali kontrole iliĢkin genel ve özel nitelikli düzenlemelerde Üst
yönetim ile iĢbirliği yapmak, çalıĢma toplantıları düzenlemek,
Ġç kontrol ve ön mali kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında birimlerden
rapor ve bilgi alarak sistemlerin iĢleyiĢi hakkında üst yöneticiye bilgi sunmak,
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B

Ġdarenin Görev Alanına ĠliĢkin Konularda Standartlar
Hazırlamak.

1

Üniversitemiz Akademik ve Ġdari birimlerinin görev alanlarıyla ilgili standartların
hazırlanması çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlamak.

C Ön Malî Kontrol Görevini Yürütmek.
1

2

3
4
5

6

7

8
9
10
11

12

13

14

Ġdarenin ön mali kontrole tabi; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliĢkin tüm
malî karar ve iĢlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek
tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve
diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli bir Ģekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,
Ön mali kontrolde; süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali iĢlemlerin süreç akıĢ
Ģeması
hazırlamak ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe koymak,
Yapılacak kontroller sonucunda mali karar ve iĢlemlerin uygun görülmesi halinde,
Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. üncü Mükerrer
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve
Esasların dördüncü bölümünde belirtilenler hallerde kontrol yapmak.
Ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüĢ vermek üzere Daire
BaĢkanına sunmak.
Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüĢü, ilgili malî iĢleme iliĢkin
dosyada muhafaza etmek ve bir örneğini de suret dosyada muhafaza etmek.
Ön malî kontrol sonucunda uygun görüĢ verilmediği durumlarda harcama
yetkilileri tarafından gerçekleĢtirilen iĢlemlerin kayıtlarını tutmak (Harcama
Yetkililerince harcamadan vazgeçildiğinde kayıtları tutulmaz) ve aylık dönemler
itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dıĢ denetim sırasında
denetçilere de sunmak,
Maliye Bakanlığınca belirlenen malî karar ve iĢlemlerin dıĢında kalan malî karar
ve iĢlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kontrol ettirilmesine yönelik; ön
mali kontrole iliĢkin standart ve yöntemler belirlemek, düzenlemeler yapmak, ön
malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve iĢlemleri riskli alanlar dikkate alınarak
tür, tutar ve konu itibarıyla belirleyerek, bunların kontrol usul ve esaslarını
belirlemek,
Ön malî kontrole iliĢkin olarak yapılan düzenlemeleri üst yöneticinin onayıyla
yürürlüğe koymak ve onayını izleyen on iĢ günü içinde Maliye Bakanlığına
bildirmek,
Ġç ve dıĢ denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanının harcama yetkilisi olduğu durumlarda ön mali
kontrol görevini yürütmek,
Gelirlerinin azalmasına ve giderlerinin artmasına neden olacak ve yükümlülük
getirecek yönetmelik ile yönerge tasarılarının mali yükünü hesaplamak,
Harcama birimleri ödeneklerinden ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın,
harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarılarından tutarı mal ve
hizmet alımları için 50.000 TL.sı, yapım iĢleri için 100.000 TL.sı, aĢanların (2942
sayılı KamulaĢtırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalar hariç) kontrolünü
yapmak,
190 sayılı Genel kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamındaki tabi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde
Kararname ve Kadro Ġhdas, Serbest Bırakma ve Kadro DeğiĢikliği ile Kadroların
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığı ile uygunluk sağladıktan sonra kontrol
etmek,
6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca seyahat kartı verilecek
personelin listesinin kontrolünü yapmak,
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15
16

17

18

19

D
1
2
3
4

Harcama birimleri için ayrı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listelerini kontrol
etmek,
Ġdaremiz bünyesinde çalıĢtırılacak geçici iĢçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar
ve birimler itibariyle dağılımını kontrol etmek,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 52 inci maddesine dayanılarak 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 itibariyle dağılımını gösteren
listelerin kontrolünü yapmak,
Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak: idaremize vize edilen cetvellere ve tip
sözleĢmeye uygun olarak çalıĢtırılacak personelle yapılacak sözleĢmeler ile ilgili
mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıĢtırılabilecek
sözleĢmeli personelle yapılacak sözleĢmelerin kontrolünü yapmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, yurtdıĢı kadrolara sürekli
görevle atanan personele yapılacak yurtdıĢı kira katkısı ödemelerine iliĢkin
belgelerin kontrolünü yapmak,

Amaçlar ile Sonuçlar Arasındaki Farklılığı Giderici ve
Etkililiği Artırıcı Tedbirler Önermek.
Ġdarenin amaçları ile hedef sonuçları arasındaki farkın azaltılmasına yönelik
çalıĢmalar yapmak,
Ġç ve dıĢ risklerin değerlendirilmesi ve bu riskleri tespit edici, önleyici, düzeltici
faaliyetlerin ortaya konulmasına yardımcı olmak,
Mevcut koĢullarda meydana gelen değiĢiklikleri dikkate alarak süreklilik arz
edecek Ģekilde Üniversitemiz Stratejik planında ve performans programında
belirlenen amaç ve hedeflerine ulaĢmak için iç ve dıĢ nedenlerden kaynaklanan
riskleri değerlendirmek üzere risk değerlendirme toplantıları yapmak,
Ġç kontrol sistemini sürekli izlemek ve değerlendirmek, Üst yönetime rapor
sunmak.
ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Unvanı
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ĠÇ KONTROL VE ÖN MALĠ KONTROL BĠRĠMĠ
Ġġ SÜRECĠ

Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Birim Amiri

Gelen Evrak

Birim Amiri

Evrak ile ilgili
bir

Faaliyet
Resmi yazıĢma yolu veya elektronik
ortamdan gelen evraklar kayda alınır.

Hayır

Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına
karar verilen veya bilgi amaçlı gelen
evraklar ilgili dosyasına kaldırılır.

Evet
Evrak incelenir ve birimlere
Havale edilir.

Birim Amiri
Birim
Personeli

Ön mali kontrol
iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesi

Birim Amiri
Birim
Personeli
Birim
Personeli
Birim
Personeli

Ġdarenin hedef ve amaçlarına ulaĢmada
etkin bir kontrol mekanizması ile iç ve
dıĢ riskler değerlendirilir, bu riskleri
önleyici, tespit edici ve düzeltici
faaliyetler belirlenir, iç kontrol sistemi
sürekli izlenir ve değerlendirilir.

Amaçlar ile sonuçlar
arasındaki farkı
azaltmaya yönelik
çalıĢmalar yapılması

Birim Amiri
Birim
Personeli
Birim Amiri
Birim
Personeli

Ġç kontrol sistemi kurulur ve
standartları oluĢtulur. Ön mali kontrole
iliĢkin standart ve yöntemler ile ön mali
kontrole tabi karar ve iĢlemleri ile
bunların kontrol usul ve esasları
belirlenir. Ġç kontrol alanında birimler
arasında koordinasyonu sağlar ve
rehberlik hizmeti verir.
Harcamacı birimlerden gelen standart
ve çalıĢma usulü ile belirlenen iç mali
kontrole tabi mali karar ve iĢlemlerin
kontrolünün yapılarak uygun görüĢ
verilmesi.

Ġç Kontrol Yapılması

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim
Dosya
Dolabı

Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar,
Birim
Yönergeler ve Talimatlar dikkate
Dosya
alınarak konusuna göre dağıtımı yapılır. Dolabı

Birim Amiri

Birim Amiri
Birim
Personeli

Evrak Kayıt
Defteri

Gelen evrakla ilgili hangi iĢ veya iĢlemin
yapılacağına karar verilir.

Dosyaya kaldırılır

Birim
Personeli

Kayıt

YazıĢma ĠĢlemleri

Üniversite içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri
yapılır.

Hayır

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,
olmadığı incelenir.

Yazı ve ekleri

Evet

Evrakın paraf ve ilgili imza iĢlemleri
tamamlanır.

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Daire BaĢkanlığı Giden Evrak Kayıt
Defteri‘ne kayıt edilir. Paraflı suretleri
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yön.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yön.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri
Hk. Yön.
Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri
Hk. Yön.
Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri
Hk. Yön.
Giden
Evrak Kayıt
Defteri

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya Evrak
kiĢiye Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri Zimmet
ile teslim edilir.
Defteri

Evrak dağıtımı yapılır ve iĢlem
sonlandırılır.

Hazırlayan

Onaylayan

~

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yön.
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Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görev Tanımı

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.
a) Muhasebe yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden
bir kısmını Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yardımcılarına
devredebilirler.
b) Muhasebe yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen iĢlerle ilgili olarak
görev ve yetki devri yapılanlar hakkında da uygulanır.
c) Muhasebe yetkilileri devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar
tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle
yükümlüdür.
d) Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcılar
tarafından tereddüde düĢülen konulardaki iĢlemler, uygun bulunması
halinde muhasebe yetkilileri tarafından sonuçlandırılır.
e) Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerine teslim edilen para ve parayla
ifade edilen değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü Ģekilde alınmasını,
vezne ve ambarlarında muhafaza edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin
alınmasını sağlamak zorundadırlar.
f) Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde ve belirsiz
günlerde vezne ve ambarlarını kontrol ederek kayıp ve noksanlık olmaması
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu görevin gereği gibi yerine
getirilmemesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve noksanlıklardan genel
hükümlere göre sorumludurlar.
g) Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düĢmesi gibi afet halleri ile savaĢ veya
askeri ve idari sebeplerle tahliye ya da hırsızlık gibi nedenlerle vezne ve
ambarlarda kayıp veya noksanlık meydana gelmesi halinde, muhasebe
yetkililerince durum derhal en yakın amire yazılı olarak bildirilir.
h) Ayrıca, olaya iliĢkin delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır.
Sorumluluğun ibrası için, olayın öğrenildiği günden itibaren en geç 15 gün
içinde, idareye baĢvurur. Bu durumda muhasebe yetkilisinin sorumluluğu,
üst yöneticinin görüĢleri alınarak SayıĢtay tarafından hükme bağlanır.
i) Bir ekonomik değerin yaratılması, baĢka bir Ģekle dönüĢtürülmesi,
mübadeleye konu edilmesi, el değiĢtirmesi veya yok olması mali iĢlem
olarak kabul edilir ve bütün mali iĢlemler muhasebe yetkililerince
muhasebeleĢtirilir.
j) Her muhasebe kaydının bir belgeye dayandırılması zorunludur.
MuhasebeleĢtirme
iĢlemleri
idarelerin
tabi
olduğu
muhasebe
yönetmeliklerinde belirtilen muhasebeleĢtirme belgeleri ile yapılır.
k) MuhasebeleĢtirme
iĢlemi,
mali
iĢlemin
tamamlanmasını
takiben
geciktirilmeden en geç izleyen iĢ gününde yapılır. Ancak, mali yılın bitimine
kadar mal alınmıĢ, hizmet veya iĢ yapılmıĢ olmasına rağmen mahsup
belgeleri mali yılın bitimine kadar muhasebe birimine verilememiĢ ön
ödemelere iliĢkin mali iĢlemler ile bütçe gelir ve giderini ilgilendirmeyen
diğer mali iĢlemler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak mahsup
dönemi sonuna kadar muhasebeleĢtirilebilir.
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Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması,
iĢlemlerinin kayıt dıĢında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve iĢlemlerinin
gerçek mahiyetlerine uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde
muhasebeleĢtirilmesi, malî tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel
kavramları ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri çerçevesinde Genel Yönetim
2
Muhasebe Yönetmeliğinde ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen
standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kiĢilerin bilgi ihtiyaçlarını karĢılayacak
ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme
süreçlerinin etkili çalıĢmasını sağlayacak Ģekilde hazırlamak ve yayımlanmasına
iliĢkin usul ve esaslara riayet etmek,
GerçekleĢen iĢlemleri muhasebeleĢtirme belgeleriyle kaydetmek, belge olmadan
3
kayıt yapmamak,
Muhasebe birimlerine, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev
alanlarını ve bunlara iliĢkin değiĢiklikleri, göreve baĢlama veya değiĢiklik
4
tarihinden itibaren en geç beĢ iĢ günü içinde SayıĢtay‘a ve Maliye Bakanlığına
bildirmek,
Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemenin
çeĢidine
göre
―Merkezi
Yönetim
Harcama
Belgeleri
5
Yönetmeliği‘nde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine iliĢkin bilgilerini, Kontrol etmek, Yukarıda sayılan
konulara iliĢkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapmamak,
Ödeme emirlerini, muhasebe birimine geliĢ tarihinden itibaren, en geç dört iĢ günü
içinde incelemek, uygun bulunanları muhasebeleĢtirilerek tutarları hak
sahiplerinin banka hesabına aktarmak. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi
ve eki belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin
6
tespit edildiği günü izleyen iĢ günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine
yazılı olarak göndermek. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe
birimine verilenleri, en geç iki iĢ günü sonuna kadar inceleyerek muhasebeleĢtirme
ve ödeme iĢlemi gerçekleĢtirmek.
Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek
düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol,
7
muhasebeleĢtirme ve ödeme süresi Üst yönetici tarafından dört iĢ gününden daha
az olarak belirlenmiĢ ise buna uygun hareket etmek,
Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karĢılayamaması halinde
giderleri, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek,
Ancak, bu ödemelerin yapılması sırasında sırasıyla;
a) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim,
8
harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
b) Tarifeye bağlı ödemelere,
c) Ġlama bağlı borçlara,
d) Ödenmemesi halinde gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemelere,
e) Ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara, öncelik vermek,
Nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeleri, ödeme emri belgelerinin
9
muhasebe biriminin kayıtlarına giriĢ sırasına göre yapmak,
Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yapılan kontroller sonucunda
noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere ilgili birimine iade edilen ödeme emri
10
belgeleri tamamlanarak kayıtlara girdikten sonra, bu tutarı, yeni giriĢ sırasına göre
ödemek,
Birimlerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale
11 gelmiĢ gelir ve alacakları yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara
kaydederek tahsil etmek,
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Tahsili idaremize ait alacaklardan borçlusu baĢka bir yerde olduğu anlaĢılanların
12 tahsilini, borçlunun bulunduğu yerdeki aynı kamu idaresinin muhasebe
biriminden istemek,
Özel mevzuatında hüküm bulunması halinde, alacakların diğer kamu idaresinin
13
muhasebe birimlerince tahsilini istemek,
Diğer muhasebe birimlerince tahsili istenen alacak tutarını da kayıtlara alarak
14 izlemek, Bu alacaklardan nakden ya da mahsuben yapılan tahsilatı, alacağın
kayıtlı bulunduğu muhasebe birimine nakden veya hesaben ödemek,
Kendisinden izlenmesi istenilen bir alacağın tahsilinde ihmali görülen muhasebe
15 yetkililerini, ihmali görülen muhasebe yetkilisinin bağlı olduğu kamu idaresi üst
yöneticisine bildirmek,
Defter ve belgelerin düzenlenmesinde ve bunların SayıĢtaya ve ilgili kamu
16 idarelerine gönderilmesinde, muhasebe yönetmeliklerinde yer alan usul ve esaslar
ile SayıĢtay tarafından belirlenen usul ve esaslara uymak,
Yerlerine atanan veya görevlendirilen asil veya vekil muhasebe yetkilisi göreve
baĢlamadan ve hesabını bunlara devretmeden görevinden ayrılmamak,
a) Görev alanları içerisinde yapacakları kontrol ve incelemeler için, iĢlemlerden
doğacak sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile
yerlerine vekil tayin edilmeden görevlerinden ayrılabilirler.
b) Mali yıl sona ermeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılan muhasebe
yetkilisi hesabını, yerine gelen muhasebe yetkilisine devreder. Muhasebe
yetkililerinin hesaplarını görevi devralanlara devir süresi yedi gündür.
c) Hastalık, ölüm, tutukluluk ve benzeri haller ile kendinden sonraki
17
muhasebe yetkilisine hesabını devretmekten kaçınma durumunda
muhasebe yetkilisinin hesabı; yerine görevlendirilen asil ya da vekil
muhasebe
yetkilisine,
devir
alacak yeni
muhasebe
yetkilisinin
baĢkanlığında en az üç kiĢiden oluĢan bir devir kurulu aracılığı ile
devredilir.
d) Devir kurulunun oluĢturulması ve devir iĢlemlerine iliĢkin diğer
hususlarda, kamu idarelerinin tabi oldukları muhasebe yönetmeliklerindeki
usul ve esaslara uyulur.
Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil
edilenleri ilgililerine iade etmek.
19 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere
20
vermek veya göndermek,
Veznedar, ambar memuru, giĢe memuru gibi nakde ve ayniyata ile ilgilenen
21 memurların kasa ve ambar mevcutlarını Kefalet Kanunu hükümleri dairesinde
denetlemek,
18
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22

23
24
25
26

27

28
29
30
31
32

Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,
a) Kasa defteri günü gününe iĢlenir. Her günün sonunda kasa defterinin
açıklama bölümüne borç ve alacak sayfaları toplamı ile ikisi arasındaki
farkı yazılır. Kasa mevcudu veznedar tarafından sayılır ve muhasebe
yetkilisince kontrol edilir. Kasa mevcudunun defter ve kayıtlara uygunluğu
görüldükten sonra kasa defterinin açıklama bölümü sorumlu veznedar ve
muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır.
b) Kasanın günlük kontrolü dıĢında, vezne ve ambarlarda bulunan para ve
değerler; ayda iki defadan az olmamak üzere on beĢ günde en az bir kez,
belirsiz günlerde kontrol edilir. Bu kontroller, kasa mevcudu sayılmak;
kasaca yapılan tahsilât ve ödemeler karĢılığında düzenlenen belgeler ile
kasa defteri ve diğer değerlere iliĢkin defter kayıtları karĢılaĢtırılmak ve
toplamlarına bakılmak suretiyle yapılır.
c) Kasada bulundurulacak azami para miktarı, üst yönetici tarafından
belirlenerek duyurulur. Kasa mevcudunun belirlenen tutarı aĢması halinde
aĢan kısım bankaya yatırılır
d) Kasa limitini aĢan tutarın çeĢitli nedenlerle aynı gün bankaya
yatırılamaması veya banka giĢelerinin kapanmasından sonra yapılan
tahsilât dolayısıyla kasada bulunan para miktarının belirlenen kasa limitini
aĢması halinde; kasa fazlası para ertesi gün bankaya yatırılmak üzere,
muhasebe yetkilisi ve kasa defterini tutmakla sorumlu veznedar tarafından
müĢterek muhafaza altına alınır.
e) MüĢterek muhafaza altına alınan kasa, ertesi gün muhasebe yetkilisi ve
veznedar tarafından birlikte kontrol edilerek açılır ve kasa mevcudu sayılır.
f) Kasanın hangi saatte açılacağı ve kapanacağı hususu idari düzenleme ile
belirlenir.
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iĢlemlerini ilgili mevzuatında
öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin
bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen
değerler ile bunlarda meydana gelebilecek kayıpları önlemek,
Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aĢamalarında
ödeme emri belgesi ve eki belgeleri usulünce incelemek ve kontrol etmek,
Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokullarından ve Ġdari Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe iĢlem fiĢi
evraklarının mevzuata uygunluk kontrolünü yapmak,
Ödeme aĢamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgelerinin maddi hata, hak
sahibinin kimliğine iliĢkin bilgiler ile hesabın doğruluğu ve belgeleri tamam olup,
olmadığı konularında kontrol etmek,
a) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere iliĢkin
sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
b) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken
paylara iliĢkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, yapması gereken
kontrollerle sınırlıdır.
Kontrol iĢlemi tamamlanan evrakların ödeme iĢlemini gerçekleĢtirmek,
Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde
bulundurarak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapmak,
Ġdare aleyhine oluĢan kamu zararının, zararın oluĢtuğu tarihten itibaren ilgili
mevzuatına göre borç tahakkuku yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak,
Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri vermek, geri verilecek tutarın,
düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygunluğunu sağlamak,
Denetimler sonucu tespit edilecek fazla ödemeleri kiĢi borcuna almak, tahsil etmek
ve sonuçlarını SayıĢtay‘a bildirmek.

~

75

~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Kurum Alacaklarını takip ve tahsil ettirmek ve bunlardan mahkeme veya icraya
33 intikali gerekenlerin Hukuk MüĢavirliği marifetiyle takibini yaptırmak,
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca
diğer kamu ve özel kiĢi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden
kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesini
sağlamak,
Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine
alınan tutarların ilgililerine ödenmesi sağlamak,
Ön ödeme (avans ve kredi) hesapları iĢlemlerinin 21.01.2006 tarih ve 26056 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ―Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‖
hükümlerine göre ödeme ve takibinin yapılarak, zamanında mahsup edilmesini
sağlamak,
Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi
beyannamesi düzenlemek ve vergi tutarlarının ödenmesini sağlamak.
Muhasebe hizmetleri ile ilgili defter ve kayıtları mali yıl esasına göre tutmak,
Muhasebe hizmetlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
Mali iĢlemlere iliĢkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve eriĢilebilir Ģekilde
tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak
düzenlemek,
Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı
devralmak,
Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden
hesabı devralırken göstermediği noksanlıkları gidermek,
Gerekli bilgi ve raporları, SayıĢtaya, Maliye Bakanlığına, harcama yetkilisi ile üst
yöneticiye ve yetkili kılınmıĢ diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen
sürelerde düzenli olarak vermek,
21.01.2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan
―Muhasebe
Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik‖ ve 30.12.2006 tarih ve 26392 3 üncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan ―Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği‘nde belirlenen diğer görevleri
yapmak,

B Bütçe Kesin Hesabını Hazırlamak.
1
2

3
4
5
6

Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alarak bütçe kesin hesabını
hazırlamak,
Cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs ayının on beĢine kadar Milli Eğitim
Bakanı ve üst yönetici tarafından onaylanmıĢ olarak dört nüsha halinde kesin
hesap kanun tasarısına dâhil edilmek üzere Maliye Bakanlığına göndermek,
Maliye Bakanlığınca 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
―Kamu Ġdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik‖ hükümleri doğrultusunda Kesin Hesabın kontrol ve onay
iĢlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
Bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri hazırlamak,
Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık
esas almak, kamuoyuna açık ve ulaĢılabilir olmasını sağlamak
Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde hazırlamak ve
kamuoyuna açıklamak,
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C

Mal Yönetim
Hazırlamak,

Dönemine

ĠliĢkin

Ġcmal

Cetvellerini

Ġdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında
bulunan taĢınır ve taĢınmazlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin kaydı ilgili
mevzuatında belirlenen kiĢiler tarafından tutulur. TaĢınır kayıtları idarenin
1
birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede strateji geliĢtirme
birimlerine gönderilir. Bu kayıtları idare bazında konsolide etmek ve taĢınmaz
kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlamak,
TaĢınır iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtlarını, ―Genel Yönetim Muhasebe
2 Yönetmeliği‖ne dayanılarak çıkarılmıĢ ilgili muhasebe düzenlemeleri ve ―TaĢınır Mal
Yönetmeliği‖ hükümleri çerçevesinde yapmak,
TaĢınır iĢlemlerin muhasebe kayıtlarını ve dayanağı belgelerin uygunluğu kontrol
3
etmek,
Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi TaĢınır Yönetim Hesabı
4
Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek,
TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ile TaĢınır Hesabı Ġcmal Cetvelini, üst yönetici adına
5
hazırlamak,
Her malî yılbaĢından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık
adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taĢınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad,
6 soyadı ve unvanlarını gösteren listeleri SayıĢtay‘a göndermek, Harcama
Birimlerince bildirilen Yıl içinde yapılan değiĢiklikler de, değiĢiklik tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde SayıĢtay‘a bildirmek,
TaĢınmaz iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtlarını, ―Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği ‖ne dayanılarak çıkarılmıĢ ilgili muhasebe düzenlemeleri ve ―Kamu
7
Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümleri çerçevesinde
yapmak,
TaĢınmaz mevcutları birlikte içinde bulunulan yılda çeĢitli yollarla edinilenlerin ve
8 elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına almak,
Kayıtların belgeye dayandırmak,
TaĢınmaz kayıt ve kontrol iĢlemleriyle görevli birimlerce hazırlanan formlar
taĢınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali
9 hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek ―Kamu Ġdarelerine Ait
TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik‖ ekinde (Ek – 7) bulunan örneğe uygun
Ģekilde taĢınmaz icmal cetvelleri oluĢturulur.
Ġcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır
10
ve bu taĢınmazlara iliĢkin adet ve yüz ölçüm toplamları belirtilir.
Ġdarenin her türlü taĢınır ve taĢınmaz mal kayıtlarını konsolide ederek Mal Yönetim
11
Ġcmal Cetvellerini oluĢturmak ve gönderilmesini sağlamak,

D Malî Ġstatistikleri ve Raporları Hazırlamak.

1

Maliye Bakanlığınca belirlenmiĢ ilkelere uygun olarak mali istatistikleri hazırlamak
ve belirlenen süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,
a) Malî tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere ve
standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirtilen sürelerde ilgililerin
bilgisine sunulur.
b) Malî tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanıĢlılık, yöntemsel geçerlilik ve
ulaĢılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almıĢ personel
tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel
yöntemler kullanılarak hazırlanır. Dipnotların ve açıklamaların, belirli bir
olayın veya iĢlemin kamu idaresinin malî durumu ve faaliyetleri üzerindeki
etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kalması hâlinde ilave açıklamalara
yer verilir.
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2

3

4

Mali raporları, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenecek
standartlara, mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanmasında izlenecek
yöntem ve ilkelere, muhasebe yönetmeliklerine ve muhasebe kayıtlarına uygun
olarak düzenlemek ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere göndermek,
Mali raporların mevzuatında belirtilen sürelerde tam ve doğru olarak idareye,
Maliye Bakanlığına ve SayıĢtay‘a gönderilmemesi halinde; üst yöneticisine yazılı
olarak uyarılmıĢ ve ek süre verilmiĢ ise verilen ek süre içerisinde göndermek,
Yönetim dönemi, bir mali yılın baĢından sonuna kadar yapılan bütün iĢlemler ile
mali yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla iliĢkin olarak
yapılan mahsup iĢlemlerini kapsar. Yönetim döneminde yapılan bütün malî
iĢlemleri kapsayan malî tablo, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluĢan
yönetim dönemi hesabını, mahsup dönemini takip eden bir aylık süre içinde
mevzuatında belirtilen yetkili mercilere (SayıĢtay)vermek. Yönetim dönemi hesabı
dosyasının bir örneğini de muhasebe biriminde saklamak. Ancak, hesapların
yerinde incelemeye alındığı duyurulmuĢsa, SayıĢtaya gönderilecek yönetim dönemi
hesabı dosyasını, görevli SayıĢtay denetçisine teslim etmek üzere aylık hesap
belgeleri, cetvel ve tablolarla birlikte muhasebe biriminde bekletmek,
ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Unvanı
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
MUHASEBE, KESĠN HESAP VE RAPORLAMA BĠRĠMĠ
Ġġ SÜRECĠ

Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Birim Amiri

Gelen Evrak

Birim Amiri

Evrak ile ilgili
bir

Birim
Personeli

Faaliyet

Dosyaya

Kayıt

Resmi yazıĢma yolu veya elektronik
ortamdan gelen evraklar kayda alınır.

Evrak Kayıt
Defteri

Gelen evrakla ilgili hangi iĢ veya iĢlemin
yapılacağına karar verilir.

Birim
Dosya
Dolabı

Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına
karar verilen veya bilgi amaçlı gelen
evraklar ilgili dosyasına kaldırılır.

Birim
Dosya
Dolabı
5018 Say.
Kanun ve

Birim Amiri

Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar,
Yön. Tebliğ,
Genelge ve
Yönergeler ve Talimatlar dikkate
alınarak konusuna göre dağıtımı yapılır. B.U.T.

Evrak incelenir ve birimlere

Say2000i
Muh. Modülü

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim
AmiriBirim
Personeli

Muhasebe
Hizmetlerini Yürütmek

Bütçe Kesin
Hesabını
Hazırlamak

Mali ve Ayni Yönetim
Dönemine ĠliĢkin
Ġcmal Cetvelleri ve
Mali Ġstatistikleri
Hazırlamak.

Birim Amiri
Birim
Personeli

Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre
tahsil etmek, yersiz ve fala tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmek. Giderleri ve borçları
hak sahiplerine ödemek. Para ve parayla
ifade edilebilen değerler ile emanetleri
almak, saklamak ve ilgililerine vermek ya
da göndermek. Muhasebe hizmetlerine
iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri usulüne
uygun olarak tutmak, muhafaza etmek,
denetime hazır bulundurmak.

Muh.Gen
Müd.
Tebliğ ve
ekli formlar

Ġlgili mevzuat uyarınca Üniversitemizin
Kesin Hesabının hazırlanması

5018
Say.Kanun
ve Yön.
Teb. gen. ve
B.U.T.

Üniversitemizin ilgili yıla ait tüm taĢınır ve
taĢınmazlarının icmal cetvellerinin ilgili
birimler tarafından hazırlanmasının
sağlanarak konsolide edilmesi. Mali
istatistiklerin hazırlanarak Maliye
Bakanlığına gönderilmesi.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yön.

Üniversite içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri
yapılır.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri
Hk.Yön.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yön

Birim Amiri
Birim
Personeli

YazıĢma ĠĢlemleri

Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Yazı ve ekleri

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,
olmadığı incelenir.

Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Evrakın paraf ve ilgili imza iĢlemleri
tamamlanır.

Birim
Sorumlusu

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.

Birim
Sorumlusu

Evrakın dağıtımı yapılır

Daire BaĢkanlığı Giden Evrak Kayıt
Defteri‘ne kayıt edilir. Paraflı suretleri
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

Kayıt
Defteri

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya
Zimmet
kiĢiye Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri
Defteri
ile teslim edilir.

Hazırlayan

Onaylayan
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T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Görev Tanımı

A
1
2

B
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

Misyon Belirleme Fonksiyonu Kapsamında Yürütülecek
Görevler;
Dairemiz misyon, vizyonunu belirlemek.
Ġdarenin ve birimlerin misyon ve vizyon belirleme çalıĢmalarını koordine etmek
danıĢmalık yapmak.

Kurumsal ve Bireysel Hedefler OluĢturma Fonksiyonu
Kapsamında Yürütülecek Görevler;
Ġdarenin stratejik planlama çalıĢmalarına yönelik bir hazırlık programı
oluĢturmak ve stratejik planlama çalıĢmalarını koordine etmek,
Ġdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıĢmanlık
hizmetlerini vermek,
Stratejik Planlama çalıĢmalarının ve Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretaryası ile
planlamaya iliĢkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
Ġdarenin stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide
edilmesi çalıĢmalarını yürütmek,
Stratejik Planı beĢ yıllık dönemi kapsayacak Ģekilde: Ġdarenin hizmetinden
yararlananların, idaremiz çalıĢanlarının, sivil toplum kuruluĢlarının, ilgili kamu
kurum ve kuruluĢları ile ilgili diğer tarafların katılımları ve katkıları sağlayarak,
uyum, iĢbirliği ve eĢgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini de
dikkate alarak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ilgili
Yönetmeliğe, Kılavuzlara ve DPT MüsteĢarlığınca yayımlanan stratejik planlamaya
iliĢkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlamak,
Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonları oluĢturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiĢ olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak,
Kalkınma 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 oluĢturmak,
Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra gerek görülmesi halinde
hedeflerinde nicel değiĢiklikler yaparak güncelleĢtirmek,
Ġdarenin: görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değiĢiklik
oluĢmasını müteakip en geç üç ay içinde ilgili onayları alarak stratejik planı
yenilemek,
Stratejik planların yenilenmesi ve güncelleĢtirilmesi durumunda ise DPT
MüsteĢarlığına ve Maliye Bakanlığına bilgi vermek,
DPT MüsteĢarlığınca Stratejik Plan değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde,
değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son Ģeklini vermek ve
sunulmaya hazır hâle getirmek,
Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını müteakip performans
programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına, DPT
MüsteĢarlığına ve SayıĢtay‘a göndermek,
Stratejik planı kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde
yayınlamak,
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14

15

16
17
18

C

Daire BaĢkanlığımız birim faaliyet raporunu: 5018 sayılı Kanunun 41 inci
maddesi ve bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemeler ile ―Kamu Ġdarelerince
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,
anlaĢılır ve sade bir dil kullanarak, yıllar itibarıyla karĢılaĢtırmaya imkân verecek
biçimde, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek Ģekilde hazırlamak,
Üniversitemiz idare faaliyet raporunu: 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve bu
maddeye dayanılarak yapılan düzenlemeler ile ―Kamu Ġdarelerince 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, anlaĢılır ve sade
bir dil kullanarak, yıllar itibarıyla karĢılaĢtırmaya imkân verecek biçimde, bir mali
yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek Ģekilde Üst Yönetici adına hazırlamak,
a) Ġdare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Harcama
birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, Strateji GeliĢtirme
Daire BaĢkanlığına gönderilir, harcama birimleri arasında koordinasyon
sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici ile bağlı, ilgili
veya iliĢkili bulunulan bakan tarafından onaylanır.
b) Mali yıla iliĢkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen
mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanmak üzere
hazırlanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde SayıĢtay‘a ve
Maliye Bakanlığına gönderilir. Aynı sürelere uyularak basın açıklaması
yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve üniversitemizin internet
sayfasında yayımlanır.
c) SayıĢtay ve Maliye Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca
elektronik ortamda da gönderilir.
d) Faaliyet raporlarında yer alması gereken diğer hususlar ve ekler Maliye
Bakanlığınca hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde
belirlenir.
Faaliyet Raporlarının hazırlanması hususunda tereddüt edilen konularda Maliye
Bakanlığından görüĢ almak,
Birim faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
Birimlerden gelen faaliyet raporlarını birleĢtirerek Üniversitenin faaliyet raporunu
hazırlanması çalıĢmalarına katkıda bulunmak,

Veri – Analiz ve AraĢtırma – GeliĢtirme Fonksiyonu
Kapsamında Yürütülecek Görevler;

Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri
incelemek,
Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditler
2
karĢısında önlem almak,
Kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı
3
memnuniyetini analiz etmek ve genel araĢtırmalar yapmak,
4
Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
5
Ġdarenin görev alanıyla ilgili araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerini yürütmek,
6
Ġdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
ONAYLAYAN
Adı Soyadı
Unvanı
1
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T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
STRATEJĠK YÖNETĠM ve PLANLAMA BĠRĠMĠ
Ġġ SÜRECĠ

Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Faaliyet

Kayıt

Birim Amiri
Yazı ĠĢleri
Görevlisi

Gelen Evrak

Resmi yazıĢma yolu ile ve elektronik
ortamdan gelen evraklar kayda alınır.

Gelen
Evrak
Kayıt
Defteri

Birim Amiri

Evrakla ilgili
iĢlem

Gelen evrak ile ilgili hangi iĢ ve iĢlemin
yapılacağına karar verilir.

Ġç zimmet
defteri

Yazı ĠĢleri
Görevlisi

Evet

Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına
karar verilen veya bilgi için gelen evrak
kayıt edilir ve ilgili dosyasına kaldırılır.

Evrak
Dosya
dolabı

Birim Amiri
Yazı ĠĢleri
Görevlisi

Evrakın birim içinde
yönlendirilmesi

5018 sayılı Kanunla ilgili Yönetmelikler
gereği hazırlanacak olan Stratejik Plan
çalıĢmalarında sekretarya görevi
yapmak, Aynı Kanunla ilgili
yönetmelikler doğrultusunda Kurum
faaliyet raporunu hazırlık çalıĢmalarına
katılmak

Stratejik plan,
faaliyet raporu,
performans
programının
iĢleyiĢini

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri tarafından paraflanarak
ilgili personele sevk edilir.

Stratejik
Planlama ve
Birim Faaliyet
Raporu
Hazırlama

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri
Birim
Personeli

Dosyaya kaldırılır.

Stratejik plan, Faaliyet Raporu,
performans programının iĢleyiĢlerini
takip etmek. Faaliyetlerle ilgili rapor
hazırlamak.
Hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri
incelemek, Yeni hizmet fırsatlarını
belirlemek, Verimliliği önleyen tehditlere
tedbir almakla ilgili öneride bulunmak,
Kapasite artırımı çalıĢmaları yapmak,
hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı
memnuniyetini analiz etmek ve genel
araĢtırmalar yapmak,
Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit
etmek, Görev alanları ile ilgili araĢtırma
geliĢtirme yapmak,

AraĢtırmaGeliĢtirme

Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek,
etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere
tedbirler almak.

Etkililik ve
Verimlilik
tedbirleri
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Gelen
Evrak
Kayıt
Defteri
5018
Sayılı
Kanunla
ilgili
yönetmeli
kler ve
Ekleri
Kalite
Yönetim
Sistemi,
Sistem
Prose.
Planlar ve
Doküman

Maliye
Bakanlığı
Faaliyet
Raporları
Yönetmeli
ği ve ekleri
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Birim Amiri
Birim
Personeli

Yazı ve eklerin kontrolü yapılır.

Resmi
YazıĢma
Kurallarını
Belirleyen
Esas ve
Usuller
Hakkında
Yönetmelik

YazıĢma ĠĢlemleri tamamlanan evraklar
paraflanır ve ilgili üst amirlere
paraflatılır veya imzalatılır.

Resmi
YazıĢma
Kurallarını
Belirleyen
Esas ve
Usuller
Hakkında
Yönetmelik

YazıĢma

Birim Amiri
Birim
Personeli

Karar ve Ekleri
Uygun mu?

Birim Amiri
Birim
Personeli

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Birim Amiri
Yazı ĠĢleri
Görevlisi

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.

Birim Amiri
Yazı ĠĢleri
Görevlisi

Birim içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri
yapılır.

Resmi
YazıĢma
Kurallarını
Belirleyen
Esas ve
Usuller
Hakkında
Yönetmelik

Paraf ve imza iĢlemleri tamamlanan
Giden
evrak kayıt edilir ve paraflı nüshası ilgili Evrak Kayıt
dosyasına kaldırılır.
Defteri

Evrakın dağıtımı yapılır
Kayıt edilen evrak ilgili birime/kiĢiye
zimmet ile teslim edilir.

Hazırlayan

Onaylayan
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Resmi
YazıĢma
Kurallarını
Belirleyen
Esas ve
Usuller
Hakkında
Yönetmelik
Evrak
Zimmet
Def.

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi Görev Tanımı

A
1
2
3
4
5

B
1
2
3
4
5

Yönetim Bilgi Sistemlerine ĠliĢkin Hizmetleri Varsa
Ġlgili Birimlerle ĠĢbirliği Ġçinde Yerine Getirmek,
Üniversitemizde yeni kurulan SGB sisteminin kurulmasına bilgi ve danıĢmanlık
yönünde koordinasyon sağlamak,
SGB sisteminin sistem yöneticiliği görevini yürütmek,
SGB sisteminde yapılacak yeni değiĢiklikleri Maliye Bakanlığına bildirmek,
KBS ve HYS sisteminde yapılan değiĢiklikleri takip etmek ve birimleri
bilgilendirmek,
Say2000 Sistemindeki değiĢiklik ve yenilikleri takip etmek birimleri bilgilendirmek,

Yönetim Bilgi Sisteminin GeliĢtirilmesi ÇalıĢmalarını
Yürütmek,
Üniversitemiz birimlerinin, bilgi sistemlerini oluĢturma çalıĢmalarını koordine
etmek,
Üniversitemiz birimlerinin bilgi sistemlerinin güncelleme çalıĢmalarına bilgi ve
danıĢmanlık vermek.
Üniversitemiz birimlerinin Akademik ve Ġdari personel bilgi sistemleri oluĢturma
çalıĢmalarını koordine etmek,
Üniversitemiz birimlerinin mali ve mali olmayan faaliyetlerinin bilgi sisteminin
oluĢturulması çalıĢmalarını koordine etmek,
Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenci bilgi
sisteminin oluĢturulması çalıĢmalarını koordine etmek,

C Ġstatistik, Kayıt ve Kontrol ĠĢlemlerini Yapmak.
1
2
3
4
5
6
7

Üniversitemiz birimlerinin istatistik bilgileri oluĢturma çalıĢmalarına bilgi ve
danıĢmanlık vermek.
Üniversitemiz birimlerinden gelen istatistikleri konularına göre konsolide etmek ve
üst yönetime sunmak.
Üniversitemiz Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığıyla koordinasyon içerisinde öğrenci
istatistiklerini yönetim bilgi sistemine dâhil etmek.
Üniversitemiz birimlerinin Akademik, Ġdari personel ve öğrenci istatistiklerini
oluĢturma çalıĢmalarına bilgi ve danıĢmanlık vermek.
Üniversitemiz bilgi iĢleme standartlarının belirlenmesini sağlamak,
Üniversitemiz bilgi yönetimi ile ilgili bilgi tasnifleri ve bunların yöntem, esaslarının
belirlenmesi çalıĢmalarını koordine etmek,
Üniversitemiz Yönetim bilgi sisteminin iç ve dıĢ risklere karĢı risk analizini
yapmak ve önleyici, tespit edici ve düzenleyici önlemleri almak.
ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Unvanı
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
Ġġ SÜRECĠ

Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Faaliyet

Gelen Evrak

Birim Amiri

Resmi yazıĢma yolu veya elektronik
ortamdan gelen evraklar kayda alınır.

Hayır

Birim
Personeli

Birim Amiri

Evet

Birim Amiri
Birim
Personeli

Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına
karar verilen veya bilgi amaçlı gelen
evraklar ilgili dosyasına kaldırılır.

Dosyaya
kaldırılır

Bilgiler tasnif
edilir.

Bilgi ve veri
iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesi
Ġstatistiği veriler ve
sonuçlar
arasındaki farkı
azaltmaya yönelik
çalıĢmalar
yapılması

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Yönetim bilgi sistemi kurulur ve
standartları oluĢtulur. Bilgi iĢleme
standartı, yöntemi ve tasnif etme
iĢlemleri ile bunların kontrol usul ve
esasları belirlenir. Yönetim bilgi sistemi
oluĢturulmasında birimler arasında
koordinasyonu sağlar ve rehberlik
hizmeti verir.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili
Yönetmelikl
eri

Birimlerden gelen bilgi ve verilerin
Yönetim sistemine iĢlenmesi konsolide
edilmesi ve üst yönetime sunulması
sağlanır.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yönet.

Ġdarenin hedef ve amaçlarına ulaĢmada
etkin bir Yönetim Bilgi Sistemi oluĢması
5018 Sayılı
için iç ve dıĢ riskler değerlendirilir,
Kanun ve
riskleri önleyici, tespit edici ve düzeltici,
ilgili Yönt.
bilginin güvenli olmasını sağlayarak
güncellenmesi.

YazıĢma ĠĢlemleri

Birim Amiri
Birim
Personeli

Üniversite içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri
yapılır.

Hayır

Yazı ve ekleri

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,
olmadığı incelenir.

Evet
Birim Amiri
Birim
Sorumlusu
Birim
Sorumlusu
Birim
Sorumlusu

Birim
Dosya
Dolabı

Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar,
Ġç zimmet
Yönergeler ve Talimatlar dikkate
defteri
alınarak konusuna göre dağıtımı yapılır.

Evrak incelenir ve birimlere

Birim Amiri
Birim
Personeli

Evrak Kayıt
Defteri

Gelen evrakla ilgili hangi iĢ veya iĢlemin
yapılacağına karar verilir.

Evrak ile ilgili bir
iĢlem yapılacak

Birim Amiri

Kayıt

Evrakın paraf ve ilgili imza iĢlemleri
tamamlanır.

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Evrak kayıt edilir ve
dosyalanır.
Evrak dağıtımı yapılır ve iĢlem
sonlandırılır.
Hazırlayan

Daire BaĢkanlığı Giden Evrak Kayıt
Defteri‘ne kayıt edilir. Paraflı suretleri
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

Giden
Evrak Kayıt
Defteri

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya
kiĢiye Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri
ile teslim edilir.

Evrak
Zimmet
Defteri

Onaylayan
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Resmi
YazıĢma Es.
ve Usul.
Hk. Yönt.
Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yönt.
Resmi
YazıĢma Es.
ve Usul.
Hk. Yönt.

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Bütçe ve Performans Birimi Görev Tanımı

Bütçe
ve
Performans
Fonksiyonu
Kapsamında
Yürütülecek Görevler;
Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu
A
Sağlamak,
1
2
3

4

5

Performans Programı Ön Hazırlık ĠĢlemleri için; Maliye Bakanlığı‘nca yayınlanan
―Performansa dayalı Bütçeleme Rehberi ‖ne göre birimlerin yıl içinde yapacakları
çalıĢmalar koordine edilir.
Birimlerin performans programı ölçüm kriterlerinde, stratejik plan ve hedeflerinin
gerçekleĢme aĢama ve oranları esas alınır.
Birimin stratejik plan ve hedefleri, o birimin üst amirinin denetim, gözetim ve
onayı ile belirlenmelidir.
Her birim, Maliye Bakanlığı‘nın rehberi çerçevesinde kendi performans ölçüm
kriterlerini oluĢturur. Bu kriterlere göre yapılan ölçümler, yıllık faaliyet
raporlarına yansıtılır. Stratejik plan ve hedeflerin gerçekleĢme oranları ile
hedeflerden sapma gerekçelerinin faaliyet raporlarında yer almaları sağlanır.
Birimler, hazırlamaları gereken rapor ve çalıĢmalar konusunda, en uygun iletiĢim
araçlarıyla (telefon, faks, e-posta, resmi yazı v.b.) uyarılıp çalıĢmaları koordine
edilir.
Her birimin ayrı ayrı oluĢturduğu çalıĢmalar, birleĢtirilir ve konsolide edilir. Eksik
veya hatalı olanlar ilgili birimlere iade edilerek düzeltilmesi sağlanır. Birimlerden
elde edilen belge ve dokümanlar konsolide edilerek, Üniversitemiz Yıllık Genel
Faaliyet Raporu oluĢturulur.

B Bütçeyi Hazırlamak,
1
2
3

4

5

6

7

Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.
Bütçe Hazırlık çalıĢmalarına yönelik olarak Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve
Bütçe Hazırlama Rehberi, Resmi Gazete ve Maliye Bakanlığı‘nın Ġnternet
sitelerinden takip edilir.
Ġlgili birimlerle irtibatlı olarak öz gelir ve hazine yardımı ödeneklerinin üç yıllık
tahmini tutarları belirlenir ve bilgisayar programındaki (e-bütçe) ilgili formlara
iĢlenerek B-Cetveli (Gelir Tahminleri) oluĢturulur.
Bütçe Kanun Teklifinin oluĢturulması için, Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan
ilke ve oranlar çerçevesinde bir önceki yılın Kesin Hesap harcama tutarları, bu
yılın altı aylık harcama tutarları, yılsonu tahmini harcamaları ve gelecek üç yılın
tahmini harcamaları dikkate alınarak, Rektörlüğe Bağlı Birimler ile Fakülte,
Enstitü ve Yüksekokulların Personel, Diğer Cari, Transfer ve Sermaye (Yatırım)
Giderleri için gerekli ödenek ihtiyaçları belirlenir.
―e-bütçe‖ Programı (Ġnternet) üzerinden hazırlanan Bütçe Kanun Teklifi Dosya
Klasörü ile birlikte Maliye Bakanlığı‘nda (Ön) Bütçe GörüĢmelerine Gidilerek,
Bütçe FiĢleri üzerinde gösterilen öz gelir tahminleri, tahmini harcama tutarları ve
ihtiyaç duyulan ödenek miktarları, ilgili Bütçe Uzmanına karĢı savunulur.
Maliye Bakanlığınca teklif rakamları üzerinde revizyon yapılarak son hale getirilen
Bütçe Kanunu Tasarısı, 6 nüsha hazırlanıp Milli Eğitim Bakanı, Rektör ve Strateji
GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı‘nın imzasına sunulur.
Bütçe Kanunu Tasarısı kitapçık haline getirilerek, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu için 60 adet, Maliye Bakanlığı için 3 adet, Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanlığı için 2 adet, Rektörlük birimleri ile bağlı okullar için yeteri kadar basılır
ve ilgili yerlere dağıtımı yapılır.
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8
9
10

C
1

2

3

4

5

6

D
1
2

Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda son Ģekli verilen Bütçe Kanun Tasarısı TBMM Genel
Kurulu‘nda görüĢülüp oylanması takip edilir
CumhurbaĢkanı tarafından onaylanan Tasarı, Resmi Gazete ‘de yayımlanmasını
müteakip ―Kanun‖ haline gelir ve ilgili yıl içinde uygulanır.
Tüm harcama birimleri ile ―Bütçe Hazırlama, Harcama ve Ödenek Kontrolü‖
konularında koordinasyon sağlamak,

Ayrıntılı
Harcama
Hazırlamak,

ve

Finansman

Programını

Maliye Bakanlığı‘nın Ayrıntılı Harcama/Finansman Programının Hazırlık ve Onay
ĠĢlemlerine dair talimat ve tebliğlerine uygun olarak, Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu ile tahsis edilen yıllık bütçe ödeneklerinin nakit planlaması yapılır, gelir
ve gider kalemlerine göre aylar itibariyle dağıtılıp Maliye Bakanlığı vizesine
sunulur.
Ayrıntılı Finansman Programı vize edilip uygulamaya girene kadar, yıllık bütçe
ödenekleri aylık dilimler halinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tel
Emirleri çerçevesinde kullandırılır. Tel Emirleri hemen harcamacı birimlere iletilir.
Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasından önce kullanılan tutarlar,
onaydan sonra ilgili harcama kalemlerinden mahsup edilir ve kalan miktarlar
kendi döneminde kullandırılır.
Bu tutarlar harcama kalemleri bazında tek tek veya konsolide olarak (E-bütçe
programı üzerinden)Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü‘nün onayına sunulur.
Onay verilen tutarlar harcama birimlerine ―e-bütçe‖ programı üzerinden
―Muhasebe ĠĢlem FiĢi/ Ödeme Emri Belgesi‖ düzenleyerek kullandırılır. Serbest
ödenekler, ilgili dönemlerinden önce kullan(dır)ılamaz.
Ayrıntılı Harcama/Finansman Programında yer alan ve Hazine Yardımı ile tahsis
edilen ödeneklerin revize iĢlemleri için; Serbest ödeneği yetersiz olan birimler
ödenek ekleme, düĢme, revize v.b. konularda gerekçeli bir yazıyla taleplerini
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‘na iletirler. Buna istinaden, Ayrıntılı
Harcama/Finansman Programının ilgili tertiplerini kapsayan bir Ödenek Revizyon
Tablosu düzenlenir ve Rektörlük üst yazısıyla Maliye Bakanlığı‘na gönderilir.
Bakanlıkça uygun görülen talepler, icmal bazda düzenlenen revizyon onay
tablosu ile kurumumuza bildirilir. Yapılan değiĢiklikler ―e-bütçe‖ programına
harcama kalemi bazında iĢlenir.
Ayrıntılı Harcama/Finansman Programında yer alan Öz gelirlerin revize iĢlemleri
için; Öz gelir ödenekleri gelir ve gider türlerine göre ayrılır, yıllık tahmini
tutarların toplamının üzerinde bir gerçekleĢme varsa bu tutarlar ―Net Finansman
Fazlası‖ olarak birimlerin gerekçeli taleplerine göre ihtiyaç duyulan tertiplere ilave
edilebilir.
Ayrıntılı Harcama/Finansman Programındaki tüm revize iĢlemleri; ödenek
değiĢikliği yapılan tertipler itibariyle ―e-bütçe‖ sistemine kayıt edilir. Harcama
birimlerinin talebi üzerine Daire BaĢkanlığımız veya Maliye Bakanlığınca yapılan
değiĢiklikler ilgili harcama birimlerine e-posta, telefon veya yazı ile gecikmeksizin
haber verilir. Birimlerin değiĢiklik yapılan tutarların üzerinde bir harcama
yapmaması için ―e-bütçe‖ sistemi üzerinden gerekli takip ve kontroller yapılır.

Bütçe ĠĢlemlerini GerçekleĢtirmek ve Kayıtlarını
Tutmak,
Maliye Bakanlığı‘nca vize veya revize edilen ödenekler son Ģekliyle ―e-bütçe‖
programına kayıt edilir.
Resmi yazıĢma yoluyla gerçekleĢtirilen her türlü bütçe ödenekleri revize iĢlem
kayıtlarını ―e-bütçe‖ programına iĢlemek, dosya dolabındaki ilgili klasörlerde
muhafaza etmek.
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E Ödenek Gönderme Belgelerini Düzenlemek,
1

Maliye Bakanlığının Talimatları çerçevesinde aylık veya üçer aylık dönemler
itibariyle serbest bırakılan ödenekler için, ―e-bütçe‖ programı kullanılarak Ödenek
Gönderme Belgeleri düzenlenir.

F

Gelirlerin Tahakkuku Ġle Gelir ve Alacakların Takip
ĠĢlemlerini Yürütmek,

1

B cetveline göre gerçekleĢen gelirleri tahakkuk etmek, bütçeleĢtirmek. Gelir ve
alacakların takip iĢlemlerini yürütmek,

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu
G Sağlamak, Uygulama Sonuçlarını Ġzlemek ve Yıllık
Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak,
1
2
3
4

5

6

7

8
9

Yatırım Programı Ön Hazırlık ĠĢlemleri için; Orta Vadeli program ve Orta Vadeli
Mali Planın Resmi Gazete ‗de yayınlanması takip edilir.
Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi‘nin
Haziran ayı sonuna kadar Resmi Gazete ‗de yayınlanması takip edilir. Bütçe
Hazırlama Rehberinde yatırım harcamalarına iliĢkin düzenlemelere riayet edilir.
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı
Hazırlama Rehberinin Haziran ayı sonuna kadar Resmi Gazetede yayınlanması
takip edilir.
Ġlgili dokümanların yayınlanmasından itibaren bütçe ve yatırım programı hazırlık
çalıĢmaları baĢlatılır.
Üniversitemiz Yatırım Programı Hazırlık ĠĢlemleri koordine edilir.
— Üniversitemiz Yatırım Programının hazırlık sürecinde yer alan tüm birimler bu
amaçla yayınlanan dokümanlardan derhal haberdar edilir.
—Orta Vadeli Mali Planda yer alan Üniversitemize ait yatırım ödenekleri tavan
rakamları belirlenerek, ilgili birimlerin yıllık yatırım ödenekleri teklif tavanı
toplamını aĢmayacak Ģekilde dağıtım yapması sağlanır.
— Tavan ödeneklerin dağıtımı için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler konusunda,
ilgili birimlere her türlü destek sağlanır. Buna bağlı olarak, kurum öz gelirlerinden
yatırımlar için ayrılacak toplam pay hesaplanarak ayrıca bildirilir.
— Hazine yardımı ve öz gelirlerden oluĢan tavan ödeneklerin ilgili birimlere hangi
oran ve miktarlarda dağıtılacağı konusunda üst yönetim kararlarına yardımcı
olunur.
— Üst yönetim tarafından takdir edilen tutarlar, ilgili birimlerce proje bazında
ödenek dağılımı yapılarak detaylandırılır.
Yatırım Programı Hazırlık ĠĢlemlerinin Sonuçlandırılması için;
—Ġlgili birimlerce dağıtımı yapılan yatırım ödenekleri, Yatırım Programı Hazırlama
Rehberinde istenen detaylı ve icmal tablolara iĢlenerek Kalkınma Bakanlığı‘nın
onayına sunulur.
— Üniversitemizin Genel Bütçe Teklifi ile uyum sağlamak üzere, ilgili bütçe
harcama kalemleriyle iliĢkilendirilir. Yılsonunda genel ―Yatırım Programı
Değerlendirme Raporu‖ hazırlanarak YÖK‘e gönderilir.
Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması: Yatırım projelerini uygulayan
harcama birimlerinden, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına
dayanak teĢkil eden bilgi ve belgeler istenilir. Gelen belgelere dayanılarak Yatırım
projelerinin gerçekleĢme ve uygulama sonuçlarına iliĢkin yıllık yatırım
değerlendirme raporu, hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar
SayıĢtay‘a, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığı‘na gönderilir. Ayrıca YÖK‘e
bilgi verilir.
Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı ve Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ile
koordineli çalıĢılır.
Yıllık Yatırım Programının Resmi Gazete ‗de yayınlanması takip edilir.
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H

Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlamak, Sorunları
Önleyici ve Etkililiği Artırıcı Tedbirler Üretmek,

1
2
3
4

Birim bütçe uygulamalarını takip edip, üst yönetime raporlamak.
Birim bütçe uygulamalarında oluĢan sorunları tespit etmek.
Bütçe uygulamaları sırasında oluĢan sorunlara, önleyici tedbirler üretmek.
Bütçe uygulamalarında etkinliği artırıcı tedbirler üretmek, üst yönetime önermek.

I

Ġdare Faaliyetlerinin
Programı
ve
Bütçe
Değerlendirmek,

1
2
3
4

Stratejik Plan, Performans
Uygunluğunu
Ġzlemek
Ve

Stratejik plan ve hedeflerin hükümetin yıllık, orta ve uzun vadeli plan ve hedefleri
ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
Birim faaliyetlerinin Stratejik plana uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve üst
yönetime sunmak.
Birim
faaliyetlerinin
performans
programına
uygunluğunu
izlemek,
değerlendirmek ve üst yönetime sunmak.
Birim faaliyetlerinin bütçe uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve üst yönetime
sunmak.
ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Unvanı
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMI BĠRĠMĠ
Ġġ (EVRAK) SÜRECĠ

Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Faaliyet

Gelen Evrak

Birim Amiri

Resmi yazıĢma yolu veya elektronik
ortamdan gelen evraklar kayda alınır.

Kayıt
Evrak Kayıt
Defteri

Hayır

Birim
Personeli

Dosyaya kaldırılır

Evet

Birim Amiri

Evrak incelenir ve birimlere

Birim Amiri
Birim
Personeli
Birim Amiri
Birim
Personeli

Gelen evrakla ilgili hangi iĢ veya iĢlemin
yapılacağına karar verilir.

Evrak ile ilgili bir
iĢlem yapılacak mı?

Birim Amiri

Konulara göre
tasnif edilir.
Bilgi ve veri iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilir.

Ödenek isteme
evrakları incelenir
ve kayıt altına
alınır. ĠĢlemleri
yapılır.

Birim Amiri
Birim
Personeli

Birim Amiri
Birim
Personeli

Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına
karar verilen veya bilgi amaçlı gelen
evraklar ilgili dosyasına kaldırılır.

Birim
Dosya
Dolabı

Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar,
Yönergeler ve Talimatlar dikkate
alınarak konusuna göre birimlere
dağıtılır.

Ġç zimmet
defteri

Birimler konularına göre tasnif ederek
iĢlemlere baĢlar.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yönet.

YaĢıma Evraklarına cevap yazılır.
Ödenek isteme evraklarının e-bütçe
iĢlemleri yapılır.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yönet.

Bütçelerine ödenekler kayıtları yapılan
birimlere ödenek dağıtım cetvelleri
hazırlanır.

5018 Sayılı
Kanun ve
ilgili Yönt.

Üniversite içi yazıĢma iĢlemleri yapılır.

Resmi
YazıĢma Es.
ve Usul.
Hk. Yönt.

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,
olmadığı incelenir.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yönt.

Evrakın paraf ve ilgili imza iĢlemleri
tamamlanır.

Resmi
YazıĢma Es.
ve Usul.
Hk. Yönt.

Daire BaĢkanlığı Giden Evrak Kayıt
Defteri‘ne kayıt edilir. Paraflı suretleri
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

Giden
Evrak Kayıt
Defteri

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya
kiĢiye Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri
ile teslim edilir.

Evrak
Zimmet
Defteri

Hayır

Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Yazı ve ekleri
doğrumu

Evet
Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Birim
Sorumlusu

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.

Birim
Sorumlusu

Evrak dağıtımı yapılır ve iĢlem
sonlandırılır.

Hazırlayan

Onaylayan
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T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMI BĠRĠMĠ
Ġġ (BÜTÇE - ÖDENEK) SÜRECĠ

Sorumlular

ĠĢ AkıĢı

Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Faaliyet

Yazı ve ekleri

Yazı ve ekleri

Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Üniversite içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri
yapılır.

Resmi
YazıĢma
Kuralları
Yönetmeliği

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,
olmadığı incelenir.

Resmi
YazıĢma
Kuralları
Yönetmeliği

Evrakın paraf ve ilgili imza iĢlemleri
tamamlanır.

Resmi
YazıĢma
Kuralları
Yönetmeliği

ġube Müdürlüğü Giden Evrak Kayıt
Defteri‘ne kayıt edilir. Paraflı suretleri
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

Giden
Evrak Kayıt
Defteri

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya
kiĢiye Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri
ile teslim edilir.

Resmi
YazıĢma
Kuralları
Yönetmeliği
Evrak
Zimmet
Defteri

Hayır

Uygun

Evet
Birim Amiri
Birim
Sorumlusu

Birim
Sorumlusu

Birim
Sorumlusu

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.

Evrakın dağıtımı yapılır
iĢlem sonlandırılır.
Hazırlayan

Onaylayan
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T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Performans ve Kalite Ölçütleri GeliĢtirme Birimi Görev Tanımı

A
1
2
3
4
5

Ġdarenin Görev Alanına Giren Konularda Performans ve
Kalite Ölçütleri GeliĢtirmek,
Akademik ve idari birimlerin, birim performans tespiti çalıĢmalarını koordine
etmek,
Akademik ve idari birimlerin Kalite ölçütleri geliĢtirme çalıĢmalarını koordine
etmek,
Performans ve kalite ölçütleri ölçümleri için standart form geliĢtirmek,
Personel performansını ölçmek için standart form geliĢtirmek,
Performans ve kalite ölçütleri bilgi ve verilerini toplamak analiz etmek
yorumlamak, üst yönetime sunmak,

Ġdarenin Yönetimi ile Hizmetlerin GeliĢtirilmesi ve
B Performansla Ġlgili Bilgi ve Verileri Toplamak, Analiz
Etmek ve Yorumlamak,
1
2
3
4
5

Yönetim ve hizmetlerin geliĢtirilmesi çalıĢmalarını koordine etmek,
Tüm birimlerin performans bilgilerini ve verilerini toplamak,
Tüm birimlerin performans bilgilerini ve verilerini analiz etmek, yorumlamak üst
yönetime sunmak,
Tüm birimlerin yönetim ve hizmetlerin geliĢtirilmesi çalıĢmalarının bilgi ve
verilerini analiz etmek, yorumlamak üst yönetime sunmak,
Performansın geliĢtirilmesi çalıĢmalarını koordine etmek,

Ġdarenin ve/veya Birimlerin Belirlenen Performans ve
C Kalite
Ölçütlerine
Uyumu
Değerlendirerek
Üst
Yöneticiye Sunmak,
1
2

Akademik ve Ġdari birimlerin belirlenen performans ölçütlerine uyumlarını takip
etmek, değerlendirmek üst yönetime raporlamak.
Akademik ve idari birimlerin belirlenen kalite ölçütlerine uyumlarını takip etmek,
değerlendirmek üst yönetime raporlamak.
ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Unvanı
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KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
PERFORMANS VE KALĠTE ÖLÇÜTLERĠ GELĠġTĠRME BĠRĠMĠ
Ġġ SÜRECĠ

Sorumlular
Daire
BaĢkanı

ĠĢ AkıĢı
Üniversite içi ve dıĢ
kurumlardan gelen evrak

Daire
BaĢkanı

Hayır

Birim
Personeli

Birim
Personeli

Birim
Dosya
Dolabı

Birim Amirleri tarafından evrak
konusuna göre mevzuatlar çercevesinde
görev dağılımına uygun olarak görevli
olan birim personeline evrakın havale
edilmesi.

Birim görev
dağılımı,
ilgili
mevzuat.

Evrakın havale edilen birim personeli
tarafından iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesi.

Birim görev
dağılımı,
ilgili
mevzuat

Birim personeli tarafından iĢlemleri
gerçekleĢtirilen evrakın birim amirinin
kontrol ve parafına sunulması.

Birim görev
dağılımı,
ilgili
mevzuat.

Üniversite içi ve dıĢı yazıĢma iĢlemleri
yapılır.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usul.Hk.Yö.

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,
olmadığı incelenir.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usulleri Hk.
Yönet

Evrakın paraf ve ilgili imza iĢlemleri
tamamlanır.

Resmi
Yaz.Esas ve
Usulleri Hk.
Yönet

Evrak kayıt edilir ve
dosyalanır.

Daire BaĢkanlığı Giden Evrak Kayıt
Defteri‘ne kayıt edilir. Paraflı suretleri
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

Giden
Evrak Kayıt
Defteri

Evrak dağıtımı yapılır ve iĢlem
sonlandırılır.

Kayıt edilen evrak ilgili birime veya
kiĢiye Daire BaĢkanlığı Zimmet Defteri
ile teslim edilir.

Resmi
YazıĢma
Esas ve
Usul. Hk.
Yön.Evrak
Z. Defteri

Evrakın
incelenmesi

Evrak
iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesi
Evrakın birim amiri
tarafından kontrolü

Birim
Amiri
Birim
Personeli

Birim
Amiri
Birim
Personeli

Evrak Kayıt
Defteri

Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar,
Birim
Yönergeler ve Talimatlar dikkate
görevlendir
alınarak konusuna göre dağıtımı yapılır. mesi

Evrak incelenir ve birimlere

Birim
Amiri
Birim
Personeli

Birim
Amiri
Birim
Personeli

Kayıt

Gelen evrakla ilgili hangi iĢ veya iĢlemin
yapılacağına karar verilir.
Herhangi bir iĢlem yapılmayacağına
karar verilen veya bilgi amaçlı gelen
evraklar ilgili dosyasına kaldırılır.

Dosyaya

Evet

Birim
Amiri
Birim
Personeli
Birim
Amiri
Birim
Personeli

Resmi yazıĢma yolu veya elektronik
ortamdan gelen evraklar kayda alınır.

Evrak ile ilgili
bir

Daire
BaĢkanı
Daire
BaĢkanı

Faaliyet

YazıĢma ĠĢlemleri

Hayır
Yazı ve ekleri
Evet

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Hazırlayan

Onaylayan
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SWOT ANALĠZĠ UYGULAMASI
Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern
iĢ yönetiminin elinden düĢmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun Ģu anki durumu,
doğru iĢleyip iĢlemediği kolaylıkla belirlenmiĢ olur. Bu tekniklerden biri olan "SWOT
Analizi", idarenin kurumsal iĢlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dıĢ
tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dıĢ değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme
yöntemlerinden biridir.
S : Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tesbit edilmesi
demektir.)
W :Weakness (Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tesbit edilmesi
demektir.)
O :Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.)
T :Threat (Organizasyonun karĢı karĢıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade
etmektedir.)

SWOT Analizi kullanımı oldukça basit olan bir idarenin ya da kurumun stratejik
olarak kendi durumunu ölçebilmesi için kullanabileceği bir stratejik planlama aracıdır.
Kurumun kendi içindeki faktörleri (internal factors) dıĢarıdan gelen faktörlerle (external
factors) sistemli Ģekilde karĢılaĢtıran bir araçtır. Ġçerideki faktörler basitçe Güçlü yanlar
(Strengths) ve Zayıf yanlar (Weaknesses) dıĢarıdaki faktörler ise Fırsatlar (Opportunities)
ve Tehditler (Threats) olarak nitelendirilir. SWOT Analizinde ilk yapılacak iĢ tüm bu
faktörleri alt alta yazmaktır.
Yani ..
Ġç faktörler
Güçlü Yanlar (Strengths)
1.
2.
3.....
Zayıf Yanlar (Weaknesses)
1.
2.
3.....
Sonra DıĢ Faktörler
Fırsatlar (Opportunities)
1.
2.
3…
Tehditler (Threats)
1.
2.
3...
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Tüm bunlar listelendikten sonra iç faktörlerle dıĢ faktörleri karĢılaĢtıracak Ģekilde
ilk baĢta verildiği gibi bir SWOT matrisi oluĢturulur.
SWOT Matrisi oluĢtururken 4 soru sorulur:
1. Her bir güçlü yanımızı nasıl kullanabiliriz? (How can we Use each Strength)
2. Her bir zayıf yanımızı nasıl düzeltiriz? (How can we Stop each Weakness)
3. Her bir fırsatı nasıl değerlendiririz? (How can we Exploit each Opportunity)
4. Her bir tehdidi nasıl bertaraf ederiz? (How can we Defend against each Threat)
SWOT analizi, organizasyonun hem kendi iç durum değerlendirmesine, hem de
organizasyon dıĢındaki paydaĢ yapısının, rakiplerin durumunun analiz edilmesine imkân
sağlar. Özetle, SWOT analizi iç ve dıĢ durum analizini içeren bir stratejik yönetim
tekniğidir.
Organizasyonlarda SWOT analizi yapılmasının baĢlıca iki yararı bulunmaktadır. Ġlk
olarak, SWOT analizi yapılarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu
çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile organizasyonun karĢı karĢıya bulunduğu fırsatlar ve
tehdit unsurları ortaya konulmaya çalıĢılır. Bu anlamda SWOT bir "mevcut durum"
analizidir. SWOT aynı zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını
tesbit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. Bu ikinci anlamda SWOT bir
"gelecek durum" analizidir. SWOT analizinin en önemli yönü organizasyonun hem iç, hem
de dıĢ durum değerlendirmesine imkan tanımasıdır.
Organizasyonel baĢarı için organizasyondaki yapı ve sistemin, çalıĢanların
durumunun, çalıĢma ortamının, teknoloji yapısının, müĢteri profilinin, organizasyon
kültürünün, performans göstergelerinin, enformasyon akıĢının vesaire tüm unsurların
dikkate alınması gerekir.
ĠĢte SWOT analizi bu tür bir değerlendirmeye imkân sağlar. Bir organizasyonda
baĢarı için baĢlıca aĢağıdaki unsurların bütünsel olarak analizi önem taĢımaktadır:

Fırsatlar

Mevcut Durum

-

-

Durumunuz
nedir?
Kime hizmet
ediyoruz?
Organizasyonun
güçlü ve zayıf
yönleri nelerdir?
Organizasyonun
sebep olduğu
fırsat ve
tehlikeler
nelerdir?

++++++

Güçlü
yönler

Gelecek Durum
Durumunuz ne
olacak?
Kime hizmet
edeceğiz?
Organizasyonu
gelecekte neler
bekliyor?
-

Zayıf
yönler
Tehlikeler

ġekil 1. Organizasyonlarda SWOT analizi
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SWOT ANALĠZĠNDE ĠÇSEL VE DIġSAL DURUM GÖSTERGELERĠ
SWOT analizinde içsel durum değerlendirmesi yapılarak organizasyonun güçlü ve
üstün olduğu yönlerin; dıĢsal durum değerlendirmesi yapılarak da karĢı karĢıya
bulunulan güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmeye çalıĢıldığını önceki açıklamalarımızda
belirttik. AĢağıda organizasyonda baĢlıca içsel ve dıĢsal durum göstergeleri yer
almaktadır. Bu göstergelere ilaveler yapılması elbette mümkündür.
Ġlk olarak organizasyonda potansiyel içsel sağlamlık ve güçlülük faktörlerini tespit
etmeye çalıĢalım. Ġyi bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip olma, yeni ve etkin
teknolojileri kullanma, yeni ürünler geliĢtirebilme, bilgi ve becerisi yüksek çalıĢanlara
sahip olma vesaire faktörler baĢlıca içsel sağlamlık ve güçlülük faktörleri arasında
sayılabilir. Organizasyonda potansiyel içsel zayıflık ve yetersizlik göstergeleri arasında ise
Ģu konular sayılabilir: Organizasyonda stratejik bir hedefin mevcut olmaması, lider
eksikliği, yetenekli yönetici ve çalıĢanların bulunmaması, araĢtırma ve geliĢtirmeye önem
verilmemesi, kurum kültürünün oluĢmamıĢ olması, eğitim alt yapısının sınırlı olması,
kalite ve verimliliğin düĢük olması vesaire.
Yukarıda saydıklarımız organizasyonda içsel durum göstergeleridir. DıĢsal
göstergeler ise potansiyel dıĢsal fırsatlar ve tehlikelerden oluĢur. Bir organizasyonda
baĢlıca potansiyel dıĢsal fırsatları Ģu Ģekilde sayabiliriz: yeni öğrenciler edinme fırsatı,
yeni bölümler açma fırsatı, Yükseköğrenime katılanların artması fırsatı vesaire.
Organizasyonda potansiyel dıĢsal tehlikeler arasında ise baĢlıca Ģu göstergeleri
sayabiliriz, yeni Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin açılması, Eğitim hizmeti çeĢitliliğinin
artması, Yükseköğrenime katılan öğrenci sayısının azalması tehlikesi, Vakıf
üniversitelerin çoğalması, öğrencilerin istek ve beklentilerinin süratle değiĢmesi, eğitime
katkı yapan buluĢ ve teknolojik yeniliklerin çok süratli olması ve saire. Tüm bu faktörler
organizasyonda değerlendirilmesi gereken dıĢsal durum göstergeleridir.
SWOT Analizinde temel baĢarı, doğru soruyu sorup, bu soruya doğru cevabı
verebilmekte yatar. Örneğin değerlendirmenin ilk kısmı olan "mevcut durumun", güçlü ve
zayıf yanların belirlenmesi sürecinde değerlendirmesi gereken faktörlerin seçimi ve
bunlara ait değerlerin doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Söz gelimi herhangi bir
Ġdare ve kurum için bu mevcut durum değerleri Ģöyle belirlenebilir ve burada belirlenen
faktörler analizde sorulacak sorular olarak listelenir. Örneğin güçlü ve olumlu yönleri
belirleme kısmında;
 Güçlü bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip miyiz?
 Yeni ve bize faydası olan teknolojileri kullanıyor muyuz?
 Yeni ürün ve yeni stratejiler (inovasyon) geliĢtirebiliyor muyuz?
 Bilgi ve becerisi yüksek çalıĢanlara sahip miyiz ?
 ve bunlara eklenebilecek yeni sorularla içsel güç ve baĢarı durumu yani SWOT
Analizinin "S" bölümü analiz edilmiĢ olur. Benzer Ģekilde;
 Kurumsal yapıda stratejik bir hedefleme eksikliği var mıdır?
 Lider, yönetici ve çalıĢanların yetenek ve bilgilerinde bir yetersizlik söz konusu
mudur?
 Ar-Ge (araĢtırma ve geliĢtirme)ye verilen önem ne ölçüde?
 Kurum kültürümüzde aĢınma ya da eksiklik söz konusu mu?
 Eğitim hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düĢüklük var mı?
vs. gibi içsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerinin (W bölümü) tespit edilmesine yönelik
sorular listelenir. DıĢsal göstergeler ise "O" ile simgelenen potansiyel dıĢsal fırsatlar ve "T"
ile simgelenen tehlikelerden oluĢur. Bu kısımlar için değerlendirmeye alınacak değerleri
Ģöyle özetleyebiliriz;
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Örneğin fırsat yaratan değerleri,
 Teknoloji ve iç-dıĢ paydaĢlar da oluĢan değiĢimler
 Devletin, hükümetin ya da uluslararası kurumların (AB gibi) Eğitim
politikalarındaki değiĢiklikler
 Ülkedeki ekonomik ve sosyal - kültürel yapıdaki geliĢmeler
Tehdit ve risk yaratan değerleri ise,
 Kurum olarak karĢılaĢabileceğimiz engeller nelerdir ?
 Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz ne yapmaktalar?
 Hizmet üretirken, iç ve dıĢ paydaĢlarda, hizmet standartları değiĢmekte mi ?
 Durmadan ilerleyen ve değiĢen teknoloji konumumuzu tehdit ediyor mu ?
 Eğitim hizmetimizi zora sokacak finansal sorunlarımız var mı ? olarak
belirtebiliriz.

STRATEJĠK YÖNETĠMDE SWOT ANALĠZ TEKNĠKLERĠ
Stratejik yönetimde durum değerlendirmesi yapılırken çeĢitli analizlerin yapılması
gerekir. Öğrenci istek ve beklentilerinin belirlenmesi için "öğrenci analizi"; eğitimde ki
rekabet yapısını ve rakiplerin gücünü tespit etmek için "rekabet analizi"; demografik
yapı, devletin eğitimdeki yeri ve önemini tespit etmek için "çevre analizi"; vesaire dıĢsal
durum analizlerinin yapılması gerekir. Bunun dıĢında organizasyonun kendi iç durumunu
tespit için "performans analizi"; "stratejik alternatiflerin belirlenmesi" vesaire
analizlerin yapılması önem taĢımaktadır. AĢağıda tüm bu analizler sistematik olarak
ortaya konulmuĢtur:

SWOT ANALĠZĠNĠN YAPILIġI
Her Ģirketin değer yargıları farklıdır. Ama yine de her kuruluĢta üzerinde durulması
gerekli konular bir liste halinde Ģunlar olabilir (Temel Bilgilerimiz).
• GeçmiĢteki Sonuçlar -nedenleri• Bugünkü Durum
• PaydaĢ Analizi
• Öğrenci tercihleri
• Mali Bünye
• Eğitim Hizmetleri
• Barınma imkânları
• Fiziksel Altyapı
• Finans güç
• Eğitim teknolojisi alt yapısı
• Yönetim ve anlayıĢı
• Karar alma gücü
• Eğitime sunulan insan kaynağı
• Tehlikelere KarĢı Hazırlığımız
Bu konular bir fikir vermek için yazılmıĢ ve bir liste halinde kontrole yardımcı olmak
için bir araya getirilmiĢlerdir. Ġdare ve kurumların durumlarına göre, arttırılabilirler.
Önemleri elbette ki her idare ve kurum için farklıdır.

SWOT KÂĞITLARI
Bu kâğıtlar belirli bir tarihe kadar idare ve kurum, üst ve orta yöneticilerden istenir.
Organizasyon büyüklüğüne göre kâğıt istenenlerin sayısı yirmiyi geçmemelidir.
Personelden (swot) kâğıdı verecekler amirleri kanalıyla verirler. KiĢi baĢına en az 5 en çok
10 kâğıt sınırı konabilir. Kendi gücümüzü gerçekçi değerlendirmek, çevreyi iyi incelemek,
geleceği isabetli tahmin Stratejik Yönetimimin temel taĢlarıdır. Her organizasyona uyan bir
kesim (Format) yoksa da kuruluĢlar zamanla, yukarda ana hatlarını ve esaslarını
verdiğimiz bu metoda kendi idarelerine ve kurumlarına en iyi uyan ve sonuç veren Ģekle
koyarak ve uygularlar.
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SWOT ANALĠZĠ
Ürün Adı :

Ürün Kodu :

Hedef Pazar :
Kuvvetli Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehlikeler

SWOT ANALĠZĠ
SWOT analizi organizasyonun iç güçlerini ve zayıflıklarını, dıĢ imkanlar ve
tehditlerle eĢleĢtiren bir stratejik planlama aracıdır. (SWOT - S: strengths (güçler), W:
weaknesses (zayıflıklar). O: opportunities (imkânlar), T: treats (tehditler)). SWOT analizi,
yöneticilerin güçleri, zayıflıkları, imkânları ve tehditleri dikkatlice inceleyebilirlerse
organizasyonel baĢarıya götürecek olan yararlı bir strateji oluĢturmalarının kaçınılmaz
olacağı anlayıĢına dayanmaktadır. Ġncelenecek olan iç güçler ve zayıflıklar ile dıĢ imkânlar
ve tehditler bir matrise yerleĢtirilirler. Tablo 2.1' de bu analizin adımları gösterilmiĢtir.
Analizde kavramsal olarak dört farklı alternatif strateji, taktik ve eylem önerilmektedir. Bu
alternatif stratejiler ise;
WT Stratejisi (mini-mini): WT stratejisinin amacı zayıflıkları ve tehditleri minimize
etmektir. Bu Ģekilde zayıflıklar ve tehditler göz önünde bulundurularak bunların
üstesinden gelebilecek stratejiler oluĢturulur.
WO Stratejisi (mini-maxi): WO stratejisi zayıflıkları minimize edip imkânları
maksimize etmeyi hedefler. DıĢ imkânlardan yararlanarak mevcut zayıflıkları ortadan
kaldıracak yeni stratejiler oluĢturulur.
ST Stratejisi (maxi-mini): Bu strateji organizasyonun dıĢ çevredeki tehditlerle baĢa
çıkacak olan gücü üzerine kurulmuĢtur. Amaç güçten maksimim oranda yararlanırken dıĢ
tehditleri minimize etmektir.
SO Stratejisi (maxi-maxi): Hem gücü hem de imkânları maksimize etmeyi
hedefleyen stratejidir. Bu amaçla organizasyonun mevcut gücü kullanılarak tüm dıĢ
imkânlardan yararlanmayı sağlayacak stratejiler oluĢturulur.
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SWOT matrisinde yapılan analizlerin anlık olduğu ve dıĢ ve iç çevrenin dinamik bir
yapıya sahip olduğu ve sürekli değiĢtiği düĢünülürse, uzun vadede bu analizin belirli
zaman aralıklarında tekrarlanması gerekmektedir. Metodun içinde geleceğe yönelik bir
aĢama olmasına rağmen, bu aĢama geleceğin belirsizlikleri ile baĢ edebilmekten uzaktır.
Geleceğe ait tahminlerin kiĢisel olarak yapıldığı ve buradan yola çıkılarak son derece katı
stratejilerin oluĢturulması yapısında olan modelde bu tahminlerin üzerine fazla yük
binmekte ve bu noktada yapılacak hatalar köklü stratejik hatalara ve dolayısı ile
baĢarısızlığa sebep olmaktadır.
Modelde ayrıca alternatiflerin hedeflere ulaĢmada ne kadar baĢarılı olacakları
üzerine herhangi bir analiz yer almamaktadır. Dolayısı ile alternatiflerin seçiminde strateji
belirlenmesinde elinde karar vermeye yönelik yeterli veri olmamakta ve seçim sırasında
belirlenen hedefler göz ardı edilmektedir.

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI KURUM ĠÇĠ
GZFT (SWOT) ANALĠZĠ
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

1. Daire çalıĢanlarının konusunda uzman
ve deneyim sahibi kiĢiler olması
2. ÇalıĢanlar arasında iletiĢiminin iyi
olması
3. ÇalıĢanların eğitim seviyesinin yüksek
olması
4. ÇalıĢanların görevlerinde devamlılık
göstermesi
5. Kurum
kültürünün
yerleĢmiĢ
olunması ve sahiplenilmesi
6. ÇalıĢanların
teknolojik
yeniliklerin
takip
edilmesi
ve
kullanılma
kapasitesinin yüksek olması
7. ÇalıĢanların yeni bilgi teknolojilerine
adaptasyonunun yüksek olması, yeni
uygulamaları
verimli
Ģekilde
kullanması
8. Bütçe ve Muhasebe hizmetlerinde,
Maliye Bakanlığa ait (e-bütçe ve
say2000i)
otomasyon
sistemlerini
kullanılması, Hata ve noksanlıkların
azalmasına
ve
kiĢilerin
keyfi
davranıĢlarıyla
sistemi
değiĢtirme
imkânının olmaması
9. Üniversitemizde dairemiz tarafından
yapılan
iĢ
ve
iĢlemlere
güven
duyulması
10. Dairemizde iĢ bölümünün yapılması ve
tüm çalıĢanların görev, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmiĢ olması,
11. Ġç ve dıĢ denetim raporlarında
dairemizle
ilgili
menfi
kararlar
olmaması

1. Dairemizde çalıĢan personel sayısının
yetersiz olması
2. Harcama
birimlerinde
görevli
personellerin
mali
mevzuat
konusunda
yeterli
bilgi
sahibi
olmaması ve konuya ilgisiz olmaları
3. Harcama birimlerinde görevli kiĢilerin
görev yerlerinin sık değiĢtirilmesi, yeni
görevlendirilen kiĢilere konuyla ilgili
gerekli eğitim verilmemesi, yapılan
iĢlemlerde kontrol mekanizmasının
olmaması
4. Dairemiz tarafından istenilen bilgi ve
raporların zamanında gelmemesi,
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STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI KURUM DIġI
GZFT (SWOT) ANALĠZĠ
Fırsatlar
1. Ülke ekonomisinin büyümesi ve buna
bağlı olarak bütçe artıĢı sağlanması
2. Mali mevzuatımızın AB uyum
sürecinde yenilenmesi ve uluslararası
normlara uygun örneklerin alınması
3. Bilgi teknolojilerindeki yeni geliĢmeler
ile iletiĢim olanaklarının artması
4. ġehrimizin BüyükĢehir Belediyesi
statüsünde olması

Tehditler
1. Otomasyon sistemlerinin güvenliği
2. Ġnternet hizmetlerinde aksamalar
olması durumunda birçok iĢ ve
iĢlemlerin durması
3. Mevzuatımızda çok sık değiĢiklikler
yaĢanması
4. 5018 sayılı KMYK kanunu ile
öngörülen teĢkilat yapısının
Üniversite teĢkilat yapısına uygun
olmaması
5. 124 sayılı KHK‘de Strateji GeliĢtirme
Birimlerinin yer almaması

RĠSK YÖNETĠMĠ
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KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ (KRY) DÖNGÜSÜ

RĠSK MATRĠSĠ
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ETKĠ

RĠSK HARĠTASI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
2

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
3

40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
4

50
45
40
38
30
25
20
15
10
5
5

60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
6

70
63
56
49
42
35
28
21
14
7
7

80
72
64
56
48
40
32
24
16
8
8

90
81
72
63
54
45
36
27
18
9
9

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
10

OLASILIK

TABLO ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
Risk seviyelerini daha rahat görmek içi n risk haritası oluĢturulur.
EK-4 Risk
iĢaretlenir.

Kayıt Formu ile ( Etki x Olasılık) belirlenen risk puanları ilgili yerlere

Ör: Risk 01= 6 Etki (3) x Olasılık (2)
Risklerin her zaman puanlara göre değerlendirilmeyeceğini de söylemek gerekir. Bazı
stratejik riskler çok düĢük puana sahip olsa bile göz önünde bulundurulmalıdır.
Kaynak: MB. ĠÇ KONTROL REHBERĠ ġUBAT / 2014
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RĠSK BELĠRLEME KARTI
Ġlgili Birim

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı (911)

Amaç/ Hedef

ÇalıĢanların kariyer ve kadro planlamasının yapılması

Riskin Tanımı

Dairemizde çalıĢan personel sayısının yetersiz olması

Riskin
Sebepleri

Tayin-Aylıksız Ġzin (Doğum- Askerlik) vb nedenlerle uzun süreli
personel yetersizliği ile karĢı karĢıya kalınması

Riskin
Sonuçları

Personel yetersizliği nedeniyle iĢ ve iĢlemlerle aksamalar ile
karĢılaĢılmakta, bazı çalıĢanlar üzerinde aĢırı bir iĢ yoğunluğu
oluĢmakta bu da çalıĢanların motivasyonu üzerinde olumsuz etkiler
meydana getirmektedir.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim

Bilgi Kaynağı

Personel Daire BaĢkanlığı ve ilgili birim

Hazırlayan:

Risk No: 01

Tarih:

TABLO ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR

Stratejik plan ile belirlenmiĢ olan amaç ve hedeflerimiz ve daha önce yapılan GZFT
(SWOT) analizi ile belirlenen zayıf yönlerimiz bölümünde yer alan ve hedeflerimize
ulaĢmamıza engel olabilecek belirsizlikler tespit edilmeye çalıĢılmaktadır.
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RĠSK BELĠRLEME KARTI
Ġlgili Birim

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı (911)

Amaç/ Hedef

Personelin bilgi, yetenek ve becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler ile
kuruma yönelik katkılarını artırmak

Riskin Tanımı

Harcama birimlerinde görevli personellerin mali mevzuat konusunda
yeterli bilgi sahibi olmaması ve konuya ilgisiz olmaları

Riskin
Sebepleri

Görevlendirmelerde kiĢilerin bilgi ve tecrübelerinin dikkate alınmaması
ve yeni göreve baĢlayan kiĢilere hizmet içi eğitim verilmemesi

Riskin
Sonuçları

Harcama birimlerinde görevli kiĢilerin yeterli bilgi ve donanıma sahip
olmaması, yapılan iĢ ve iĢlemlerde hata ve zaman kaybına neden
olmaktadır. Bu da kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmamasına ve kaynak israfına yol açmaktadır.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim- Daire BaĢkanı

Bilgi Kaynağı

Birim çalıĢanlarımız

Hazırlayan:

Risk No: 02

Tarih:

TABLO ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR

Stratejik plan ile belirlenmiĢ olan amaç ve hedeflerimiz ve daha önce yapılan GZFT
(SWOT) analizi ile belirlenen zayıf yönlerimiz bölümünde yer alan ve hedeflerimize
ulaĢmamıza engel olabilecek belirsizlikler tespit edilmeye çalıĢılmaktadır.
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RĠSK BELĠRLEME KARTI
Ġlgili Birim

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı (911)

Risk No: 03

Amaç/ Hedef

Harcama
birimlerinde
mali
iĢlerden
görevlendirilmelerinde sürekliliğin sağlanması

Riskin Tanımı

Harcama birimlerinde mali
yerlerinin sık değiĢtirilmesi,

Riskin
Sebepleri

Harcama birimlerinde
yapılamaması

Riskin
Sonuçları

Harcama birimlerinde mali iĢlemlerin yapılmasında görevli kiĢilerin
sürekli değiĢtirilmesi ve yeni görevlendirilen kiĢilere gerekli
oryantasyon çalıĢmalarının yapılmaması, yapılan iĢ ve iĢlemlerde hata
ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu da kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve kaynak israfına yol
açmaktadır.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim- Daire BaĢkanı

Bilgi Kaynağı

Personel Daire BaĢkanlığı ve Birim çalıĢanlarımız

iĢlemlerden

ihtiyaç

Hazırlayan:

duyulan

sorumlu

sorumlu

personel

kiĢilerin

kiĢilerin

görev

planlamasının

Tarih:

TABLO ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR

Stratejik plan ile belirlenmiĢ olan amaç ve hedeflerimiz ve daha önce yapılan GZFT
(SWOT) analizi ile belirlenen zayıf yönlerimiz bölümünde yer alan ve hedeflerimize
ulaĢmamıza engel olabilecek belirsizlikler tespit edilmeye çalıĢılmaktadır.
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RĠSK BELĠRLEME KARTI
Ġlgili Birim

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı (911)

Amaç/ Hedef

Kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını ve hesap verilebilirliği
sağlamak

Riskin Tanımı

Harcama birimlerinde yetkili kiĢilerce yapılması gereken harcama
belgeleri üzerindeki kontrol mekanizmasının olmaması

Riskin
Sebepleri

Riskin
Sonuçları

Risk No: 04

Mevzuatla belirlenen sorumlulukların bilinmemesi, birimlerinde gerekli
ön mali kontrol sürecinin hiç olmaması veya etkili olarak
kullanılmaması ve bu kontrol mekanizmasının oluĢturulmasının ek iĢ
yükü getireceği bilincinin hakim olması
Harcama birimlerinde etkili bir ön mali kontrol sürecinin olmaması
veya iĢletilmemesi yapılan iĢ ve iĢlemlerde hata ve usulsuzlüklere yol
açabilmekte, bu da kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmamasına veya kötüye kullanımına ve kaynak israfına neden
olmaktadır.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim- Daire BaĢkanı

Bilgi Kaynağı

Ġç ve DıĢ Denetim raporları ve Birim çalıĢanlarımız

Hazırlayan:

Tarih:

TABLO ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR

Stratejik plan ile belirlenmiĢ olan amaç ve hedeflerimiz ve daha önce yapılan GZFT
(SWOT) analizi ile belirlenen zayıf yönlerimiz bölümünde yer alan ve hedeflerimize
ulaĢmamıza engel olabilecek belirsizlikler tespit edilmeye çalıĢılmaktadır.
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RĠSK BELĠRLEME KARTI
Ġlgili Birim

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı (911)

Amaç/ Hedef

Kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını ve hesap verilebilirliği
sağlamak

Riskin Tanımı

Dairemiz tarafından istenilen bilgi, belge ve raporların zamanında
gelmemesi,

Riskin
Sebepleri

Birim yöneticilerinin iĢ ve iĢlemleri takip konusunda yeterince istekli
davranmaması, sorumluluğu baĢkalarına bırakması,

Riskin
Sonuçları

Dairemiz tarafından istenilen bilgi, belge ve raporların zamanında
hazırlamaması ve gönderilmemesi, yapılan iĢ ve iĢlemlerde aksamalara
neden olmakta ve dairemizin diğer kamu idarelerine karĢı
sorumluluklarını yerine getirmesinde sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu
da üniversitemizin imajını zedelemektedir. Ayrıca, sorumlulukların
zamanında ve tam olarak yerine gerilmemesi kaynak israfına neden
olmaktadır.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim- Daire BaĢkanı

Bilgi Kaynağı

Ġç ve DıĢ Denetim raporları ve Birim çalıĢanlarımız

Hazırlayan:

Risk No: 05

Tarih:

TABLO ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR

Stratejik plan ile belirlenmiĢ olan amaç ve hedeflerimiz ve daha önce yapılan GZFT
(SWOT) analizi ile belirlenen zayıf yönlerimiz bölümünde yer alan ve hedeflerimize
ulaĢmamıza engel olabilecek belirsizlikler tespit edilmeye çalıĢılmaktadır.
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7

8

9

10

11

12

13

14

Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen Risk

(Cuma AY)

ETKĠ

OLASILIK

Risk
Puanı

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-4

ÇalıĢanların kariyer ve kadro planlamasının
yapılması

(3+2+2) / 3

(3x2)

1

2

6

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-4

Personelin bilgi, yetenek ve becerilerini
artırmaya yönelik faaliyetler ile kuruma yönelik
katkılarını artırmak

(8+8+8)/3

(8x8)

1

2

2

3

3

4

8

8

8

Olasılık
(Cebrail ĠSPĠR)

6

Olasılık
(Ahmet YÜZGEÇ)

5

Olasılık
(Cuma AY)

4

Etki
(Cebrail ĠSPĠR)

3

Etki
(Ahmet YÜZGEÇ)

2

Etki

1

Sıra

RĠSK OYLAMA FORMU

3

2

2

8

8

8

Risk: Dairemizde
çalıĢan personel
sayısının yetersiz
olması
(3+3+4) / 3

3

Sebep: Tayin-Aylıksız
Ġzin (DoğumAskerlik),

Risk: Harcama
birimlerinde görevli
personellerin mali
mevzuat konusunda
yeterli bilgi sahibi
olmaması ve konuya
ilgisiz olmaları
(8+8+8)/3

Sebep:
Görevlendirmelerde
kiĢilerin bilgi ve
tecrübelerinin dikkate
alınmaması ve yeni
göreve baĢlayan
kiĢilere hizmet içi
eğitim verilmemesi
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Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen Risk

(Cuma AY)

3

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-4

Harcama birimlerinde mali iĢlerleden sorumlu
kiĢilerin görevelendirilmelerinde sürekliliğin
sağlanması

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-5

Kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını
ve hesap verilebilirliği sağlamak

3

4

4

7

8

9

10

11

12

13

14

ETKĠ

OLASILIK

Risk
Puanı

(6+4+5)/3

(8x5)

8

8

8

9

8

9

Olasılık
(Cebrail ĠSPĠR)

6

Olasılık
(Ahmet YÜZGEÇ)

5

Olasılık
(Cuma AY)

4

Etki
(Cebrail ĠSPĠR)

3

Etki
(Ahmet YÜZGEÇ)

2

Etki

1

Sıra

RĠSK OYLAMA FORMU

6

4

5

9

7

8

Risk:
Harcama
birimlerinde
mali
iĢlemlerden sorumlu
kiĢilerin
görev
yerlerinin
sık
değiĢtirilmesi,
(8+8+8)/3

8

5

40

(9+7+8)/3

(9x8)

Sebep: Harcama
birimlerinde personel
planlamasının
yapılamaması

Risk: Harcama
birimlerinde yetkili
kiĢilerce yapılması
gereken harcama
belgeleri üzerindeki
kontrol
mekanizmasının
olmaması
Sebep: Mevzuatla
belirlenen
sorumlulukların
bilinmemesi,
birimlerinde kontrol
mekanizmasının
oluĢturulmaması ve
ek iĢyükü getireceği
bilincinin hakim
olması

(9+8+9)/3

~ 109 ~

9

8

72
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sıra

Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen Risk

(Cuma AY)

Etki
(Cebrail ĠSPĠR)

Olasılık
(Cuma AY)

Olasılık
(Ahmet YÜZGEÇ)

Olasılık
(Cebrail ĠSPĠR)

OLASILIK

Risk
Puanı

Etki

Etki
(Ahmet YÜZGEÇ)

ETKĠ

Kaynakların daha etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlamak ve hesap verebilirliğin
temini, saydamlığın geliĢtirilmesini sağlamak

6

4

5

7

5

5

(7+5+5)/3

(5x6)

5

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-5

RĠSK OYLAMA FORMU

5

Risk:
Dairemiz
tarafından
istenilen
bilgi ve raporların
zamanında
gelmemesi,
(6+4+5)/3

Sebep: Birim
yöneticilerinin iĢ ve
iĢlemleri takip
konusunda yeterince
istekli davranmaması,
sorumluluğu
baĢkalarına
bırakması,
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5

6
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RĠSK KAYIT FORMU

Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen
Risk

Riske verilen
cevaplar: Mevcut
Kontroller

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-4

ÇalıĢanların kariyer ve kadro planlamasının
yapılması

1

1

7

8

9

10

11

12

13

14

Risk verilecek
cevaplar

Riskin
Sahibi

Açıklamalar

6

Söz konusu
risk birimizin
kontrolü
dıĢında
olduğundan,
Yeni
mevcut
kontroller
devam
ettirilerek
kabul edilecek.

Daire BaĢkanı

6

BaĢlangıç Tarihi

5

DeğiĢim
(Riskin Yönü)

4

Risk Puanı

3

Olasılık

2

Tarih: …./06/2014

Etki

1

Sıra

Birim Adı: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Üst yönetime
gerekli
görüĢmeler
yapılarak,
birimizde
ihtiyaç duyulan
personel talebi
iletilmiĢtir. Yeni
Mali Hizm.
Uzman Yrd.
Alımı talebinde
bulunulacaktır.

Risk:
Dairemizde
çalıĢan personel ÇalıĢanlar
arasında iĢ
sayısının
bölümü
yetersiz olması
yapılarak,
görevlerin etkin
bir Ģekilde yerine
3
getirilmesine
çalıĢılmaktadır.
Ayrıca ihtiyaç
Sebep: Tayinduyulan personel
Aylıksız Ġzin
talebinde
(DoğumbulunulmuĢtur.
Askerlik),

2
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RĠSK KAYIT FORMU

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Riske verilen
cevaplar: Mevcut
Kontroller

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-4

Personelin bilgi, yetenek ve becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler ile kuruma
yönelik katkılarını artırmak

2

2

Risk: Harcama
birimlerinde
görevli
personellerin
mali
mevzuat
konusunda
yeterli
bilgi
sahibi
olmaması
ve
konuya ilgisiz
olmaları

Sebep:
Görevlendirmel
erde kiĢilerin
bilgi ve
tecrübelerinin
dikkate
alınmaması ve
yeni göreve
baĢlayan
kiĢilere hizmet
içi eğitim
verilmemesi

Dairemiz
tarafından ilgili
harcama
birimlerine
rehberlik
hizmeti
sunulmaktadır

8

9

10

11

12

13

14

Risk verilecek
cevaplar

Riskin
Sahibi

Açıklamalar

Daire BaĢkanı

Referans No

Tespit Edilen
Risk

7

BaĢlangıç Tarihi

6

Her yıl
sonunda hangi
alanlarda,
kimler
tarafından
eğitim
yapılacağı
belirlenerek,
gerekli
planlama
yapılacak ve
Daire
BaĢkanına
sunulacak

8

Dairemiz
tarafından
verilen
rehberlik
hizmetinin
daha etkin
yapılması
amacıyla,
Harcama
birimleri
kılavuzu
8 64 yeni hazırlanarak,
belirli zaman
aralıkları ile
eğitimler
düzenlenerek
ve yönlendirici
kontrol
faaliyetleri
artırılarak
riski kontrol
etmeye
çalıĢılacak.
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01.06.2014

5

DeğiĢim
(Riskin Yönü)

4

Risk Puanı

3

Olasılık

2

Tarih: …./06/2014

Etki

1

Sıra

Birim Adı: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

RĠSK KAYIT FORMU

Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen
Risk

Riske verilen
cevaplar: Mevcut
Kontroller

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-4

Harcama birimlerinde mali iĢlerinden sorumlu kiĢilerin görevlendirilmelerinde
sürekliliğin sağlanması

3

3

Risk: Harcama
birimlerinde
mali
iĢlemlerden
sorumlu
kiĢilerin görev
yerlerinin
sık
değiĢtirilmesi,

Harcama
birimlerinde
mali iĢlemlerden
sorumlu
personellerin
görevlerinde
sürekliliğin
sağlanması
konusunda
rehberlik
sunulmaktadır

7

8

9

10

11

12

13

14

Risk verilecek
cevaplar

Riskin
Sahibi

Açıklamalar

40

Harcama
birimlerinde
mali
iĢlemlerden
sorumlu
mevcut
kiĢilerin ve
yeni
görevlendirilec
ek kiĢilerin
görevlerinde
sürekliliğin
yeni
sağlanması,
iĢe
alıĢtırılmasına
yönelik
rehberlik
hizmetlerine
devam ağırlık
verilerektir.
Yönlendirici
kontrol
faaliyetleri
uygulanacak

Üst Yönetim

6

BaĢlangıç Tarihi

5

DeğiĢim
(Riskin Yönü)

4

Risk Puanı

3

Olasılık

2

Tarih: …./06/2014

Etki

1

Sıra

Birim Adı: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Tüm harcama
birimlerinde
mali
iĢlemlerden
sorumlu
personellerin
sıkça görev
yeri
değiĢikliğinin
yapılmaması
konusunda
üst yönetime
öneri
sunulacaktır.

8

5

Sebep:
Personel
planlamasının
yapılamaması
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RĠSK KAYIT FORMU

Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen
Risk

Riske verilen
cevaplar: Mevcut
Kontroller

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-5

Kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını ve hesap verilebilirliği sağlamak

4

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Risk verilecek
cevaplar

Riskin
Sahibi

Açıklamalar

72

Mevcut
kontrollere
devam
edilmekle
birlikte, soz
konusu
sorumluların
kontrol
sürecine dahil
edilmesi
amacıyla,
dairemiz
tarafından
standart
yeni kontrol formu
ve harcama
birimleri
kılavuzu
hazırlanacaktır.
Ayrıca konuyla
ilgili eğitim
faaliyetlerine
ağırlık
verilerek,
önleyici ve
yönlendirici
kontrol
faaliyetleri
uygulanacaktır.

Daire BaĢkanı

6

BaĢlangıç Tarihi

5

DeğiĢim
(Riskin Yönü)

4

Risk Puanı

3

Olasılık

2

Tarih: …./06/2014

Etki

1

Sıra

Birim Adı: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Kontrol formu
ve harcama
birimleri
kılavuzu
hazırlanarak,
resmi yazı ile
tüm birimlere
iletilerek,
uygulanması
sağlanacaktır.

Risk: Harcama
birimlerinde
yetkili kiĢilerce
yapılması
gereken
harcama
belgeleri
üzerindeki
kontrol
mekanizmasının
olmaması

Harcama
belgeleri
üzerinde gerekli
kontrol
iĢlemlerinin
yapılmasına
yönelikrehberlik
hizmeti
sunulmakta,
dairemiz
tarafından tespit
edilen
Sebep:
eksiklikler, yasal
Mevzuatla
gerekçeleri
belirlenen
belirtilerek,
sorumlulukların düzeltilmek
bilinmemesi,
üzere tutanakla
birimlerinde
iade
kontrol
edilmektedir
mekanizmasının
oluĢturulmamas
ı ve ek iĢyükü
getireceği
bilincinin hakim
olması

9

8
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RĠSK KAYIT FORMU

Referans No

Stratejik Hedef

Birim Hedefi

Tespit Edilen
Risk

Riske verilen
cevaplar: Mevcut
Kontroller

KSU 2013-2017 Stratejik Planı- Amaç-5

Kaynakların daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak ve hesap
verebilirliğin temini, saydamlığın geliĢtirilmesini sağlamak

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Risk verilecek
cevaplar

Riskin
Sahibi

Açıklamalar

Daire BaĢkanı

6

BaĢlangıç Tarihi

5

DeğiĢim
(Riskin Yönü)

4

Risk Puanı

3

Olasılık

2

Tarih: …./06/2014

Etki

1

Sıra

Birim Adı: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Zamanında
teslim
edilmeyen
belgeler
sonucunda
kamu
kaynağında
azalmaya
neden olanlar
hakkında
mevzuat
hükümlerini
uygulamak

Risk: Dairemiz
tarafından
istenilen bilgi,
belge
ve
raporların
zamanında
gelmemesi,
Bilgi ve belgeleri
zamanında
teslim etmeyen
harcama
birimleri yazılı
olarak
uyarılmaktadır.

5

6

30

Sebep: Birim
yöneticilerinin
iĢ ve iĢlemleri
takip
konusunda
yeterince istekli
davranmaması,
sorumluluğu
baĢkalarına
bırakması,
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Mevcut
kontrollere
devam edilerek,
yeni yönlendirici
kontrol
faaliyetleri
uygulanacaktır.

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

1

HĠZMETĠN ADI

BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

1- Ġdarece düzenlenmiĢ teminata sebep iĢi ve
teminat miktarını bildirir resmi yazı.
Teminat
2- Mevzuatında belirtilen usulüne uygun
Mektubu Kabul
düzenlenmiĢ teminat mektubu
3- Teminat mektubu teyit yazısı

HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)

1 Saat

A)-KESĠN TEMĠNAT MEKTUPLARI

2

Teminat Ġadesi

1- Alındı Belgesi
2-Ġdarece düzenlenmiĢ teminat iadesini ve
gerekçesini bildirir resmi yazı.
3-SGK‘ca düzenlenmiĢ soğuk mühürlü iliĢiksiz
yazısı.*
4-Ġhale konusu iĢ ile ilgili vergi borcu olmadığına
iliĢkin resmi yazı.

1 Saat

B)-GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUPLARI

3

MaaĢ

4

Ek Ödemeler

1-Alındı Belgesi
2-Ġdarece düzenlenen teminat iadesini ve
gerekçesini bildirir resmi yazı.
(*Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı
iĢleri hariç)
1-Ödeme Emri Belgesi
2-Asgari Geçim Bordrosu
3-MaaĢ Bordrosu
4-Banka Listesi
5-Personel Bildirimi
6-Sendika
7-Sigorta-Emekli Keseneği bildirimleri
8-Göreve baĢlayıĢ-ayrılıĢ yazıları,
9-Nakil Bildirimleri,
10- Beyannameler,
11- Terfi Onayları (Otomatik olarak yapılan
kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.)
12- SözleĢme (SözleĢmeli Personel ücretlerinde
ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanması
gerekiyor.)
1-Puantaj
2-ÇeĢitli Ödemeler Bordrosu
3-Ödeme Emri
4-Ek ders Yükü Formu
5-Yönetim Kurulu Karar Örneği
6-Görevlendirme Onayları
7-Saat baĢı ödenecek fazla çalıĢma ücretini
gösterir onay
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3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü
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5

6

7

8

9

1-Ġhale Onay Belgesi
2-YaklaĢık Maliyet Hesap Cetveli
3-Piyasa AraĢtırma Tutanağı (22/d)
4-Ġhale Teklif Formu
Satın Alma
5-Taahhüt Dosyası
6-Fatura
7-Muayene Kesin Kabul Formu
8-TaĢınır ĠĢlem GiriĢ FiĢi
1- Görevlendirme Yazısı* veya Harcama Talimatı
(Yurtiçi-YurtdıĢı)
(*Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Oluru)
2-Yurtiçi/yurtdıĢı geçici görev yolluğu bildirimi
3-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere
iliĢkin fatura
4-Sürekli Yurt Ġçi Görev yolluğu Formu
5-Atama onayları
6-Uçakla yapılan seyahatlerde uçak bileti
7-Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin
tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum
üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde
Yolluklar
mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet
mahalli dıĢında açılan kurs ve okullara
gönderilenlerin söz konusu sınav ve kursa
katıldığını gösterir belge
8-Kurs, YarıĢma Vb. toplu yapılan seyahatlerde
Toplu Seyahatler Yolluk Bildirim(18 Örnek Nolu
Bildirim)
9-Yurtiçi geçici görev yolluklarının avans olarak
ödenmesi halinde görevlendirme yazısı veya
harcama talimatı
10- Sürekli göre yolluklarının avans olarak
düzenlenmesi halinde atama onayı
1-Harcama Talimatı
2-ÇeĢitli Ödemeler Bordrosu
Geçici Personel
3-Puantaj Cetveli
Giderleri
4-Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi
5-Aday, Çırak veya Öğrencilerin Onaylı Listesi
1-Evlenme Yardımında aile cüzdanının
dairesince onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği,
2-Doğum yardımında, doğum olayının meydana
Evlenme, Doğum geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçe,
ve Ölüm Yardımı 3-Ölüm yardımında, ölüm olayının meydana
geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçe, (Normal
süresinde ölü doğan çocuklar için ödenecek
ölüm yardımında, bu iliĢkin rapor)
1-Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı,
(alındı verilemeyen hallerde davayı kovuĢturan
tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya
Mahkeme Harç
dairelerce onaylanan mahkeme giderleri listesi)
ve Giderleri
2- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleĢmiĢ
olma Ģartı aranan hallerde kesinleĢmiĢ
mahkeme ilamı,
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3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü
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10

11

12

13

14

15

16

1-Ġlan giderlerinin ödemesinde;
-Fatura
-Harcama Talimatı
-Ġlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla
yapıldığına ait yazı veya tutanak,
Tarifeye Bağlı
2- Sigorta giderlerinin ödemesinde;
Ödemeler
-Harcama Talimatı
-Sigorta Poliçesi veya zeyilname,
3- Gazete, dergi, radyo, televizyon vb. abone
giderlerinin ödenmesinde;
-Harcama Talimatı
-Fatura
1-Görevlendirme Yazısı,
Kurs ve
2-Fatura, Fatura düzenlenemeyen hallerde
Toplantılara
katılma ücretini gösteren belge
Katılma Giderleri 3-Kurs ve toplantıya iĢtirak edildiğine iliĢkin
belge
Makine,
Teçhizat, TaĢıt, 1-Taahhüt dosyası
DemirbaĢ Bakım 2-Fatura
ve Onarım
3-Hizmet iĢleri hak ediĢ raporu
Giderleri
Yurtiçi ve yurtdıĢı Ģehirlerarası telefon görüĢme
UlaĢtırma ve
bedellerinin resmi-özel ayırımını gösterir,
HaberleĢme
kullanıcısının beyanına dayalı olarak ilgili daire
Giderleri
amirince onaylanmıĢ fatura
1-TaĢınmaza iliĢkin kira bedellerinin
ödenmesinde;
-Taahhüt dosyası
-Fatura
2- Makine, alet, araç ve taĢıt kira bedelleri ile
Kiralar
bilgisayar sistemleri ve yazılım kira bedellerinin
ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası
- Fatura
- Hizmet ĠĢleri hak ediĢ Raporu
Temsil,
1-Harcama talimatı
ağırlama, tören, 2-Fatura, perakende satıĢ fiĢi veya ödeme
fuar ve tanıtma kaydedici cihazlara ait satıĢ fiĢi ve adisyon,
giderleri
3-Mihmandar hesap cetveli
Elektrik, Su,
Doğalgaz ve
Fatura
Benzeri Tüketim
Giderleri
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3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü
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KamulaĢtırma ve

17 Onarım Giderleri

DMO Yapılacak

18 Alımlar
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Satın alma usulü uygulanarak yapılacak
kamulaĢtırmalarda;
1-KamulaĢtırma Kararı,
2-Kıymet takdir komisyonu kararı,
3-Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaĢma
komisyonu tarafından imzalanmıĢ tutanak,
4-TaĢınmazın idare adına ferağının verildiğine
iliĢkin resmi senedin onaylı örneği.
Satın alma usulü uygulanmadığı
kamulaĢtırmalarda;
1-KamulaĢtırma Kararı,
2-Kıymet takdir komisyonu kararı,
3-Bedelde taraflarca mahkemede anlaĢmaya
varıldığı durumlarda, idarenin anlaĢma
yapıldığına iliĢkin yazısı,
4-Tarafların bedelde anlaĢtığı veya
anlaĢamaması halinde mahkeme kararı
1-Onay Belgesi
2-Fatura
3-Muayene komisyon kabul tutanağı,
4-TaĢınır ĠĢlem FiĢi
1-Hak ediĢ Dosyası
2-DMO (Onay Belgesi ve Ġhtiyaç Listesi)
3-Kadro Dağılım Cetvelleri
4-Ödenek Aktarma ĠĢlemleri
5-Seyahat Kartı
6-Seyyar Görev Tazminatı
7-YurtdıĢı Kira Katkısı
8-Geçici ĠĢçi Pozisyonları
9-Yan Ödeme Cetvelleri
10-SözleĢmeli Personel

Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol
Resmi
Yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge
29 YazıĢmalar
Resmi Evrak
Yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge
30 Kaydı
Ġzin Formu
31 Ġzin ĠĢlemleri
Yönetim döneminde görev yapan saymanlara ait
liste,
Geçici mizan,
Ekonomik ayırıma göre bütçe gelirleri uygulama
sonuçları tablosu
Ekonomik, fonksiyonel, finansal ve kurumsal
ayırıma göre bütçe giderleri uygulama sonuçları
tabloları,
Yönetim Dönemi
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
32 Hesabı
SayıĢtay Ġlamları Cetveli,
Kasa Sayım Tutanağı,
Banka Mevcut Tespit Tutanağı,
Alınan Çekler Sayım Tutanağı
Teminat Mektupları Sayım Tutanağı,
Değerli Kağıtlar Sayım Tutanağı,
1 nolu Muhasebe ĠĢlem FiĢi
Görevlendirme Yazıları
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3 ĠĢgünü

3 ĠĢgünü
10 ĠĢgünü
10 ĠĢgünü
5 ĠĢgünü
2 ĠĢgünü
3 ĠĢgünü
3 ĠĢgünü
3 ĠĢgünü
5 ĠĢgünü
5 ĠĢgünü
5 ĠĢgünü
5 ĠĢgünü
1 saat
1 ĠĢgünü

ġUBAT

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Ġdari Faaliyet

33 Raporu

34

35
36
37

MART

Say2000i sisteminde oluĢturulan;
Geçici Mizan, Kesin Mizan,
Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
Fonksiyonel, Ekonomik, Kurumsal bütçe
giderleri cetveli ve Ġcmali,
Geçen yıldan ve Ertesi yıldan devreden
ödenekler Cetveli,
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre yıl içinde ve
mahsup döneminde yapılan bütçe giderleri
cetveli,
Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre
Kesin Hesap
ödenek üstü bütçe giderleri icmali,
KarĢılaĢtırmalı Bütçe Giderleri Kesin Hesap
Cetveli,
Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli ve Ġcmali,
ġartlı BağıĢ ve Özel Gelirler Cetveli,
KarĢılaĢtırmalı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap
Cetveli,
Yıl Ġçinde Silinen Kamu Alacakları Cetveli,
KesinleĢen SayıĢtay Ġlamları Uygulama
Sonuçları Cetveli,
TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ve Ġcmali
e-bütçe Sisteminde OluĢturulan;
Bütçe Hazırlama
Gider Cetvelleri, Gelir Cetvelleri
Bütçe Uygulama
Sonuçların
SAY2000i Sistemi tarafından oluĢturulan gider
kamuya
ve gelir cetvelleri
duyurulması
Bütçe Uygulama SAY2000i Sistemi tarafından oluĢturulan gider
Sonuçları
ve gelir cetvelleri
Tüm Birimlerin

38 Bütçe dağılımı
39

Birim Faaliyet Raporları

Performans
programı

MAYIS

HAZĠRANTEMMUZ
OCAK TEMMUZ
OCAK

Ödenek dağılım cetveli

OCAK

Kamuoyu bilgilendirme

MART

BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz
belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumun da ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat
Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta

Daire BaĢkanlığı
Cuma AY
Daire BaĢkanı
KahramanmaraĢ Sütçü
Ġmam Üniversitesi
Rektörlüğü
0 344 280 11 20
0 344 280 11 22
butce@ksu.edu.tr

Ġkinci Müracaat
Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
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Genel Sekreterlik
Ö.RüĢtü ERTUĞRUL
Genel Sekreter
KahramanmaraĢ Sütçü
Ġmam Üniversitesi
Rektörlüğü
0 344 280 10 33
0 344 280 10 37
gsekr@ksu.edu.tr

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
(Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara iliĢkin Yönetmelik.31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı resmi gazete.)

T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü
Hizmet Standartları

SIRA
NO

HĠZMETĠN
ADI

1

Ġç Kontrol

2

Ödenek
Gönderme
Belgeleri

3

Ödenek
Aktarma
ĠĢlemi

4

Kadro
Dağılım
Cetvelleri

5

Seyahat
kartı

6

Seyyar
görev
tazminatı

7

Geçici iĢçi
pozisyonları

BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1-Ġç Kontrol Eylem Planında belirtilen
eylemlerin birimler tarafından uygulama
raporları.
2-Ġç Kontrol Eylem Planı konsolidesi.
1-Birim tarafından gönderilen Ödenek
aktarma istemi resmi yazısında;
a) Bütçe Kanununa uyum,
b) Bütçe tertibine uyum,
c) Ayrıntılı harcama veya finansman
programına uyum,
d) Bütçe ödeneklerine uyum,
e) Bütçe dağıtım ve kullanımına iliĢkin
uyum, aranır.
1-Ödenek aktarma istemi resmi yazısında;
a) Kanuna uyum,
b) Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa
uyum,
c) Bütçe iĢlemlerine iliĢkin düzenlemelere
uyum, aranır.
1-Kadro dağılım cetvelleri,
2-Kadro ihdas cetveli,
3-Serbest bırakma ve kadro değiĢikliği
cetveli,
4-Kadroların kullanım usul ve esasları,
5-Bakanlık ve DPB uygunluk onayı,
6- Öğretim elemanlarının YÖK uygunluk
onayı.
1-Birim personel listesi,
2-Birimlerin toplu personel listesi,
3-Makam Onayı.
(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 48.nci
maddesi)
1-Birim seyyar görev personel listesi,
2-Birimlerin toplu Personel listesi,
3-Makam Onayı.
(6245 sayılı harcırah kanununun 50.nci
maddesi)
1-ĠĢçi sayısının aylar itibarıyla dağılım
cetveli,
2-Bakanlığın onayı,
3-ĠĢçi sayılarının aylar itibarıyla birimlere
dağılım cetveli,
4-Makam onayı.
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HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Her Altı Ay
sonunda

Takip eden üç
iĢgünü
(Ödenek ve
nakit olması
durumunda)

Takip eden iki
iĢgünü
(Ödenek ve
nakit olması
durumunda)

Takip eden beĢ
iĢgünü

Takip eden üç
iĢgünü

Takip eden üç
iĢgünü

Takip eden beĢ
iĢgünü

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

8

Yan ödeme
cetvelleri

9

SözleĢmeli
personel

10

YurtdıĢı
kira katkısı

11

Ġç Kontrol
ve Ön Mali
Kontrol
Düzenleme

12

Taahhüt
evrakı ve
ihale
sözleĢme
tasarıları

1-Zam ve tazminat kararnamesi,
2-Personelin kadro ve görev unvanı, sınıfı,
derecesi, sayılarını gösteren cetveller,
3-Personelin birimler itibarıyla dağılım
cetveli,
4-Makam onayı.
1-Bakanlık sözleĢmeli personel vize cetveli,
2-Personelle yapılan tip sözleĢme,
3-Makam onayı.
1-YurtdıĢı kira katkısı alan personel listesi,
2-Bakanlık vizesi,
3-Bütçe kanununa uygunluğu.
1-Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi
tutulacak mali karar ve riskli alanları
dikkate alan Tür, Tutar ve Konu itibarıyla
düzenlenen cetvel,
2-Makam Onayı.
1-Ġhale sözleĢme tasarılarının;
a)Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul
ve Esaslar Yönetmeliğine,
b)KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi, Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri
Yönergesinin 9. uncu maddesine uygun
parasal miktara, bilgi ve belgelere
uygunluğu.

Takip eden beĢ
iĢgünü

Takip eden beĢ
iĢgünü
Takip eden üç
iĢgünü
Makam onayını
izleyen on
iĢgünü içinde
Bakanlığa
bildirilir.

Takip eden 10
iĢgünü

BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz
belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri:
Ġsim
: Ahmet YÜZGEÇ
Unvan
: ġb.Müd.
Adres
: SGDB
Tel.
: 2801123
Faks
: 2801122
E-Posta
:

Ġkinci Müracaat Yeri:
Ġsim
: Cuma AY
Unvan
: Daire BaĢkanı
Adres
: SGDB
Tel.
: 280 11 20
Faks
: 280 11 22
E-Posta
:
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90437412

90437412

90437412

90437412

3

4

5

90437412

2

1
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6501

6501

6501

6501

6500

SIRA
KURUM KODU STANDART
NO
DOSYA
PLANI
KODU

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI
HİZMETTEN
MEVZUATIN ADI VE
YARARLANANLAR
MADDE NUMARASI

5018 sayılı kanunu
( 21 mad.)

Üniversitemiz birimlerinde
ihtiyaç duyulan harcama
kalemlerine ödenek aktarımı.

Üniversitemizin üçer aylık
"Yılı programların
Üniversitemiz,
yatırım uygulama raporlarının uygulanması,
Kalkınma Bakanlığı
hazırlanması
koordinasyonu ve
izlenmesi"hk.bak.kur.k
ararı

2012 yılı ödenek
aktarımı

2012 yılı yatırım
uygulama raporları

Üniversitemiz tüm
birimleri.

Üniversitemiz Yapı
İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı

5018 sayılı kanunu
( 25 mad.)

2012 yılı yatırım projeleri Üniversitemizin 2012 yılı
yatırım proje ödenek dağılım
cetveli

Üniversitenin tüm
birimleri

5018 sayılı kanunu
( 22 mad.)

Üniversitemiz birimlerine
ödenek dağıtım cetvelindeki
ödeneklerin gönderilmesi.

2012 yılı ödenek
gönderme

2012 yılı bütçe dağılım TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Üniversitenin tüm
cetveli
Üniversitemiz bütçesinin
Yönetimi ve Kontrol birimleri
birimlere dağıtımı
Kanunu

HİZMETİN
ADI

Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı

Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı

Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı/
Yapı İşleri
Teknik Daire
Başkanlığı

MERKEZİ
İDARE

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Yapı İşleri ve
Teknik Daire
Başkanlığı

5018 SK.la Strateji
başkanlığımıza Geliştirme
verilen
Daire
periyodik görev Başkanlığı
olup belge
istenmez

Resmi
Rektörlük
Yazışma,öden
ek istem
cetveli

Resmi
yazışma

Yok

Yok

DİĞER
TAŞRA
BAŞVURUDA
İLK
MAHALL (ÖZEL
BİRİML
İSTENİLEN BAŞVURU
İ İDARE SEKTÖR
ERİ
BELGELER MAKAMI
VB.)

HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/
BİRİMLERİN ADI

YİTDB
yazışmaları.

Akademik ve İdari
birimlere yapılan
yazışmalar

Üniversitemiz
Rektörlüğü

Memur,Gercekl Resmi Yazışma
eştirme
yetkilisi,
Harcama
yetkilisi
Şef,Uzman,Dar Yapı İşleri ve
.Bşk.Gen.Sek. Teknik Daire
Başkanlığı

Yok

Yok

Yok

PARAF
LİSTESİ

KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR

DPT

Yok

BUMKO Genel
Müdürlüğü

Yok

BUMKO Genel
Müdürlüğü

KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN
DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET ENVANTERĠ

1 gün

üç hafta

iki hafta

üç hafta

Ocak-Mart, Nisan- ilk üç dönem için 15
Haziran, Temmuz- gün, son dönem için üç
Eylül, Ekim- Aralık
ay

Tüm Yıl

Ocak ayı

Ocak ve Şubat
ayları

Ocak Ayı

MEVZUATTA
BELİRTİLEN HİZMETİN ORTALAMA
HİZMETİN
TAMAMLANMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
SÜRESİ

4

37

Yılda bir kez
hazırlanır.

45

yılda bir
kez
hazırlanır.

YILLIK
İŞLEM
SAYISI

e bütçe

e bütçe

e bütçe

e bütçe

e bütçe

HĠZMETĠN ELEKTRONĠK OLARAK
SUNULUP SUNULAMAYACAĞI

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

(Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara iliĢkin Yönetmelik.31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı resmi gazete.)

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
DÜZELTĠCĠ / ÖNLEYĠCĠ FAALĠYET (DÖF) FORMU
UYGUNSUZLUĞUN TESPĠT EDĠLDĠĞĠ TARĠH

…..…/………/20…......

Bu bölüm uygunsuzluğu tespit eden Birim tarafından doldurulacaktır.

UYGUNSUZLUĞUN KAYNAĞI:
Ġç Denetim
ÇalıĢan Önerisi

Ġzleme( Aylık)

Ġzleme(6 Aylık)

Anket

Ġç/DıĢ MüĢteri ġikâyeti

Diğer.

UYGUNSUZLUĞUN TANIMI:
UYGUNSUZLUĞU TESPĠT EDEN:
(Adı Soyadı, Unvanı, Ġmza)
ĠLGĠLĠ BĠRĠM SORUMLU GÖRÜġÜ:

(Adı Soyadı/ Unvanı/ Ġmza/ Tarih)

ĠLGĠLĠ DAĠRE BAġKANI GÖRÜġÜ:

(Adı Soyadı/ Unvanı/ Ġmza/ Tarih)

ĠKS* DÖF** KOMĠSYON BAġKANI
(Adı Soyadı, Unvanı, Ġmza, Tarih)
Bu bölüm DÖF Komisyonu ve uygunsuzluğun giderilmesinden sorumlu olan Birim tarafından doldurulacaktır.

…..…/…..…/20……

ĠKS DÖF TARĠHĠ
YAPILACAK FAALĠYET

ĠKS DÖF NO

DÜZELTĠCĠ

ÖNLEYĠCĠ

FAALĠYET ADIMI:
FAALĠYETĠ GERÇEKLEġTĠRME TARĠHLERĠ:

..……/…..…./20.….. - …..…/….…./20……

FAALĠYET SORUMLUSU:
(Adı Soyadı/ Unvanı/ Birimi/ Ġmza/ Tarih)
DÜZELTĠCĠ / ÖNLEYĠCĠ FAALĠYET SONUCUNUN YETERLĠLĠĞĠ

YETERLĠ

ĠKS DÖF KOMĠSYON BAġKANI(Ġmza/Tarih)
ĠKS DÖF KAPATMA ONAYI

YETERSĠZ

ĠKS DÖF KOMĠSYON BAġKANI(Ġmza/Tarih)
YENĠDEN ĠKS DÖF AÇMA ONAYI

YETERSĠZ ĠSE;
Bu bölüm ilgili Birim ve DÖF Komisyon BaĢkanı tarafından doldurulacaktır.

YAPILACAK YENĠ FAALĠYET:
YENĠ ĠKS DÖF NO
FAALĠYETĠN SORUMLUSU

(Adı Soyadı, Unvanı, Birimi, Ġmza)
*: Ġç Kontrol Sistemi

**: Düzeltici/Önleyici Faaliyet
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ĠÇ KONTROL GÜVENĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRME
FORMU
Kurumunuzda var olan Ġç kontrol Sisteminin makul güvence sağlayıp
sağlamadığının değerlendirilmesi olan bu çalıĢma, katılımcıların her önermeye verecekleri
cevaplara göre sistemi, politika, farkındalık, etkenlik, süreklilik, etkililik, önlem alma ve
düzeltme kriterlerine göre değerlendirecektir.
A

POLĠTĠKA

Puan Ġç kontrol sistemi ile ilgili politikalar belirlenmiĢtir.

B

FARKINDALIK

Puan

Bilmiyorum.

1 Puan

BelirlenmemiĢ ve belgelenmemiĢtir.

2 Puan

BelirlenmiĢ ancak tam olarak belgelenmemiĢtir.

3 Puan

BelirlenmiĢ ve düzgün bir Ģekilde belgelenmiĢtir.

4 Puan

BelirlenmiĢ, düzgün Ģekilde belgelenmiĢ ve iç kontrol sistemi
ile ilgili makul güvence sağlamaktadır.

5 Puan

Kurum personeli, iç kontrol faaliyetleri ile ilgili
sorumluluklarının farkındadır.
Bilmiyorum.

1 Puan

Sorumluluklarının farkında değildir.

2 Puan

Sorumluluklarının tam olarak farkında değildir.

3 Puan

Sorumluluklarının farkındadır.

4 Puan

Makul güvence sağlayacak farkındalığa sahiptir.

5 Puan

C

ETKENLĠK

Puan

Ġç kontrol sisteminin etkenliği değerlendirilmektedir.
Bilmiyorum.

1 Puan

Düzenli olarak değerlendirilmemektedir.

2 Puan

Düzenli aralıklarla ve yeterli derecede değerlendirilmektedir
ancak tam olarak belgelenmemektedir.

3 Puan

Düzenli aralıklarla ve yeterli derecede değerlendirilmektedir ve
düzgün bir Ģekilde belgelenmektedir.
Düzenli ve yeterli derecede yapılan değerlendirme ve
belgelendirmeler, iç kontrol sistemi ile ilgili olarak makul
güvence sağlamaktadır.
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4 Puan
5 Puan

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
D

SÜREKLĠLĠK

Puan Kontroller ile ilgili eksiklikler belirlenmiĢtir.

E

ETKĠLĠLĠK
ÖNLEM ALMA ve
DÜZELTME

1 Puan

BelirlenmemiĢtir.

2 Puan

BelirlenmiĢtir
alınmamıĢtır.

Puan

F

Bilmiyorum.

Puan

ancak

bu

konuda

zamanında

önlem

3 Puan

BelirlenmiĢ ve bunlarla ilgili zamanında önlem alınmıĢtır.

4 Puan

BelirlenmiĢ ve bunlarla ilgili alınan önlemler iç kontrol sistemi
ile ilgili olarak makul güvence sağlamaktadır.

5 Puan

Kurumdaki
iç
belgelendirilmiĢtir.

kontrol

sisteminin

iĢleyiĢ

biçimi

Bilmiyorum.

1 Puan

BelgelendirilmemiĢtir.

2 Puan

BelgelendirilmiĢtir, ancak yeterli derecede değildir.

3 Puan

Yeterli derecede belgelendirilmiĢtir.

4 Puan

Mevcut belgeleme sistemi iç kontrol sistemi ile ilgili makul
güvence sağlamaktadır.

5 Puan

Kurumdaki kontrol stratejilerinin, belgelenmesi ve hataların
düzeltilmesi için çaba harcanmaktadır.
Bilmiyorum.

1 Puan

Yeterli derecede çaba harcanmamaktadır.

2 Puan

Önemli ölçüde emek ve zaman harcanmaktadır.

3 Puan

Faaliyetlerin kontrol edilmesi, belgelenmesi ve hataların
düzeltilmesi için harcanan çaba, içinde bulunulan Ģartlara
bağlı olarak önemlidir.
Gösterilen çaba iç
kaynakların etkili
bir
biçimde
kullanılmasını sağlamaktadır.

TOPLAM DEĞERLENDĠRME PUANI
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4 Puan
5 Puan

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Ġġ ANALĠZĠ FORMU
(ĠĢ Tanımı ve Gerekleri )

*ĠKS Birim Sorumlusunun Adı ve Soyadı

:

ĠĢ Analiz Formunu Dolduranın Adı ve Soyadı

:

ĠĢ Analiz Formunun Doldurulduğu Tarih:
Kadro Unvanı

:

Ġdari Görev Unvanı

:

Yapılan ĠĢ ya da ĠĢlerin Adı

:

ÇalıĢtığınız Birimin Adı

:

Üniversitemizdeki Hizmet Süreniz

:

Kamudaki Toplam Hizmet Süreniz

:

Biriminizde Aynı ĠĢ / Görev Unvanda ÇalıĢan Sayısı :
Fazla Mesai Varsa Süresi ve Sıklığı

:

Nöbet Sistemi Varsa Süresi ve Sıklığı

:

1) ORGANĠZASYONEL ĠLĠġKĠLER:
1.1 En Yakın Yöneticisi:
1.2 Kendisine Bağlı Olan Birimler ve/veya ĠĢ Unvanları ve sayıları:
1.3 Kendisine vekâlet eden iĢ unvanı/unvanları:
1.4 Kendisinin vekâlet ettiği iĢ unvanı/unvanları:
*Ġç Kontrol Sistemi
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2) ĠġĠN AYRINTILI AÇIKLAMASI:
2.1 Yapılan ĠĢler:
2.1.1

Günlük olarak yapılan iĢler nelerdir?

2.1.2 Belirli aralıklarla (örneğin haftada, ayda ya da yılda bir) yapılan iĢler
nelerdir?

2.1.3 Düzensiz aralıklarla yapılan iĢler nelerdir?

2.2

Bu faaliyetleri yapmak için hangi girdiler gerekmektedir? Bunları hangi
birim/bölüm sağlamaktadır?

2.3

Bu faaliyetler sonunda hangi çıktılar üretilmektedir ve bunlar nereye
iletilmektedir?

2.4 Faaliyetleri gerçekleĢtirirken hangi sistemler kullanılmaktadır?

2.5 Faaliyetlerinizi gerçekleĢtirmek için kullandığınız girdiler ( hammadde,
bilgi, hedef, malzeme, insan vb) nelerdir?

2.6 Faaliyet
sonuçlarınızı
(çıktılarınızı)
performansınızı ölçüyor musunuz?

hedefe

ulaĢma

açısından

2.6.1 Faaliyetlerinizin mevcut performansı nedir?
2.6.2 Hangi göstergelerle
ölçüyorsunuz.

(miktar,

sayı,
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3) DĠĞER BĠLGĠLER
3.1 ĠĢle ilgili hazırlanan, kontrol edilen veya onaylanan form, doküman ve raporlar nelerdir?
3.1.1 Gelen Belgeler ve Sözlü Talimatlar

BELGELER ve
TALĠMATLAR

GELDĠĞĠ
BÖLÜM

YAPILAN
ĠġLEM

SIKLIK
(kez/ay)

HARCANAN
SÜRE
(Saat /
Dakika)

3.1.2 Giden Belgeler ve Sözlü Talimatlar
BELGE ADI

GÖNDERĠLDĠĞĠ YER
VE AMACI
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3.2 ĠĢ esnasında sizin tarafınızdan yapılan kontroller nelerdir? Hangi sıklıkta
yapılır?
KONTROL / ONAY TÜRÜ

SIKLIK

HARCANAN SÜRE (dak.)

3.3 Yapılan iĢlerle ilgili temas kurulan kiĢiler kimlerdir, temas kurma sıklığı ve
amaçları nelerdir?
TEMAS KURULAN KĠġĠLER

TEMAS KURMA AMACI

TEMAS KURMA SIKLIĞI
(ay/gün vs)

Kendi Yöneticisi
Kendi Bölümündeki
Personel
Diğer Birimlerdeki
Yöneticiler
Diğer Birimlerdeki Personel
VatandaĢ
Öğrenci
Üst Düzey Yöneticiler
Kurum DıĢında ÇalıĢan
Yöneticiler
Kurum DıĢı Personel
Diğer

3.4 ĠĢin yapılması sırasında baĢvurulan bilgi kaynakları nelerdir?(Kanun,
kararname, yönetmelik, genelge, tüzük, yönerge, kurum uygulama esasları)
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3.5 Yapılan görev/ iĢin gerektirdiği ağırlıklı çaba ne kadardır?
AĞIRLIKLI ÇABA TÜRÜ

%

AÇIKLAMA

Zihinsel çaba
Fiziksel çaba

3.6 Yaptığınız iĢler, nasıl ve kim tarafından kontrol ediliyor ya da onaylanıyor?

YAPILAN Ġġ

KONTROL AMACI

KONTROL EDEN/ONAYLANAN
Kontrol Paraf
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3.7 ĠĢ Yapanın Yetkileri Nelerdir?
ĠĢ verme, yönlendirme
Kontrol etme, düzeltme
Vekâlet etme
Cezalandırma
Ödüllendirme
ĠĢ/görev değiĢtirme
Eğitim verme
Disiplin Amiri
Ġzin verme
Harcama
Satın alma
Ġmzalama
Paraflama
Temsil,
Diğer (Açıklayınız)
3.8 ÇalıĢma yerinizdeki oturma düzeniniz iĢinizi kolaylaĢtırıyor mu? Cevabınız
hayır ise; önerileriniz nelerdir?
3.8.1 Yapılan ĠĢ Hangi Fiziksel Ortamda GerçekleĢmektedir?

Büro
Atölye
DıĢ Ortam
Laboratuvar
Depo
Bilgisayar
Diğer
(Açıklayınız)
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Diğer
Açıklayınız

Kimyasal
Madde

Havalandırma

Ergonomik
olmayan masa
sandalye

Kötü koku

Toz

Nem

Soğuk

Sıcak

Kötü
Aydınlatma

ÇALIġMA
ORTAMI

Gürültü

MARUZ KALANAN FAKTÖR
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3.8.2 Varsa çalıĢma ortamında yaĢadığınız sosyal sorunlar nelerdir? (Ayrımcılık,
alay, küçük düĢürme, mobbing vs)

3.8.3 Yaptığınız iĢle ilgili riskleri aĢağıdaki tabloda belirtiniz. Varsa risklerin Ģiddeti
ve sıklığı nedir? Belirtiniz.

Yüksek

Orta

DüĢük

RĠSKĠN SIKLIĞI
Yüksek

Orta

DüĢük

RĠSKĠN TÜRÜ

Yok

RĠSKĠN ġĠDDETĠ

3.8.4 ĠĢin ―gereği gibi‖ yapılması için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanlar nelerdir?
Hangi faaliyetler için kullanılmaktadır?
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3.8.4 ĠĢinizle ilgili gizlenmesi gereken bilgiler varsa bunların konusu ve kullanılma
sıklığı nedir? Bu bilgilerin hatalı durum nedeniyle ortaya çıkmasının
sakıncaları nelerdir?
Gizli Bilginin Konusu

Açığa Çıkmasının
Sakıncaları

Kullanılma Sıklığı

4) ĠġĠN GEREKLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ:
4.1 Gerekli öğrenim düzeyinizi ve bölümünüzü belirtiniz.
ÖĞRENĠM DÜZEYĠ

BÖLÜMÜ

Ġlköğretim
Lise
Meslek Lisesi
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
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4.2 Gerekli Mesleki Eğitim, Sertifika ve diğer Eğitimleri Belirtiniz.
GEREKLĠ MESLEKĠ EĞĠTĠM,
SERTĠFĠKA VE DĠĞER EĞĠTĠMLER

HĠZMETĠ SUNAN
KURULUġ

SÜRE

4.3 Yabancı dil düzeyinizi belirtiniz.
YABANCI DĠLĠN ADI

DÜZEYĠ
ORTA

ĠYĠ

ÇOK ĠYĠ

ĠNGĠLĠZCE

ALMANCA

FRANSIZCA

DĠĞER

4.4 ĠĢin gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli olan hizmet süresi ne
olmalıdır?
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4.5 Yaptığınız iĢteki para, menkul kıymet, kayıt ve raporlar konusundaki
sorumluluğunuz nedir? Açıklayınız. Bu konuda yapacağınız hatalar
sonucunda doğabilecek zararlar nelerdir?

Yüksek

Orta

DüĢük

Belirsiz

Sorumluluk
Konusu

Yok

DÜZEYĠ

Sorumluluğu Nedir?

Para

Menkul Kıymet

Kayıt ve
Raporlar

4.6 ÇalıĢma sırasında yapılabilecek hatalar nelerdir? Olası hata kim tarafından
fark edilmelidir? Bu hatalar ne tür sorunlara ya da zararlara yol açabilir?
YOL
AÇTIĞI
HATA
SORUNLAR
GĠDERĠLEBĠLĠR MĠ?
/
ZARARLAR

FARKEDĠLME YERĠ

Kendisi

EĢit
Düzey

Üst
Düzey

Diğer
Birim/
Bölüm

Kurum
DıĢı

OLASI HATALAR

Evet
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4.7 Biriminizde yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin daha etkili, verimli,
kaliteli ve daha az maliyetle gerçekleĢtirilmesi için önerileriniz nelerdir?

4.8 Göreviniz/ĠĢiniz gereği seyahat ediyorsanız, bunun amacı ve sıklığı nedir

4.9 ĠĢinizle ilgili
nelerdir?

olarak

varsa

açıklanmasında

yarar

gördüğünüz

konular

5. ĠġĠN ANALĠZĠ
5.1 Sizin tarafınızdan YERĠNE GETĠRĠLEN ancak sizce YAPILMAMASI GEREKTĠĞĠNĠ
DÜġÜNDÜĞÜNÜZ iĢler var mıdır? Varsa iĢlerin, yapılma nedenlerini ve hangi kadro
unvanı tarafından yapılması gerektiğini belirtiniz?
YERĠNE GETĠRDĠĞĠNĠZ ĠġLER

5.2

YAPILMA NEDENĠ

YAPMASI GEREKEN
KADRO

Sizin
tarafınızdan
YAPILMASI
GEREKTĠĞĠNĠ
DÜġÜNDÜĞÜNÜZ
ancak
YAPILAMAYAN iĢler var mıdır? Varsa iĢlerin, yapılmama nedenlerini ve hangi kadro
unvanı tarafından yapılması gerektiğini belirtiniz?

YAPILMASI GEREKEN Ġġ

YAPILMAMA NEDENĠ

YAPMASI GEREKEN
KADRO

5.3 Biriminizde Ģu ana kadar YAPILAMAYAN fakat yapılmasında yarar gördüğünüz YENĠ
HĠZMETLER ya da FAALĠYETLER olduğunu düĢünüyorsanız yazınız.

YENĠ HĠZMET/FAALĠYETLER

NEDENĠ
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5.4 Biriminizde Ģu ana kadar yapılan fakat YAPILMAMASI
DÜġÜNDÜĞÜNÜZ hizmetler ve faaliyetler nelerdir aĢağıya yazınız.
HĠZMET/FAALĠYET TANIMI

GEREKTĠĞĠNĠ

NEDENĠ

5.5 Uygun bir koordinasyon sağlanamadığı için YAPILMASI GEREKTĠĞĠ HALDE
Kurumumuzda YAPILAMAYAN faaliyetler varsa belirtiniz.
FAALĠYET TANIMI

KOORDĠNE OLAMAMA NEDENĠ

ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

5.6 Yaptığınız iĢle ilgili memnuniyet dereceleriniz aĢağıdaki 5’li ölçeğe göre
iĢaretleyiniz
Hiç memnun değilim.
Çok memnunum.
1

2

3

4

5

5.7 Sizce bu iĢte kaç kiĢi çalıĢmalıdır? Gerekçesini (nedeni) yazınız?

5.8 Faaliyetlerin yapılmasında personel sıkıntısı çekiyor musunuz?
Hangi
faaliyetlerde ve kadro unvanlarında sıkıntı çekiyorsunuz. Yeni personel alımına
dair öneriniz varsa lütfen yazınız.
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5.9 Eleman sayınız yeterli mi? Yeterli olduğu halde az iĢ çıktığına inanıyorsanız,
sebebini yazınız.

5.10 Kurumunuzdaki faaliyetlerin daha etkili, verimli, kaliteli, daha az maliyetle
gerçekleĢtirilmesi için önerileriniz var mı? Varsa belirtiniz.

5.11 Faaliyetlerinizin ya
önerileriniz nelerdir?

da

çalıĢanlarınızın

5.12 Faaliyetlerinizin iyileĢtirilmesini
zorlaĢtıran engelleri belirtiniz.

performansını

zorlaĢtıran

engeller

var

artırmak

mıdır?

için

Varsa

5.13 Faaliyetlerinizin daha etkili ve verimli olması için birim organizasyon
Ģemanızda değiĢikliğe ihtiyaç var mıdır? Varsa değiĢiklik önerilerinizi
belirtiniz.
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6. BÖLÜM
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SF - 1
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

HARCAMA TALĠMATI
ĠDARENĠN ADI
BELGE TARĠH VE SAYISI

…./…./2008
GĠDERĠN

Konusu
Gerekçesi
YAPILACAK Ġġ VEYA HĠZMETĠN
Süresi
Hukuki Dayanağı
Miktar
Tutarı
Kullanılabilir Ödenek Tutarı
Bütçe Tertibi
GerçekleĢtirme Usulü
Avans/Kredi Verilecekse Tutarı
GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠLERĠ
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Ünvanı
ONAY
Yukarıda belirtilen iĢin yaptırılması / malın
tedariği için piyasa fiyat araĢtırması
yaptırılması ve temin edilmesi hususunu
onaylarına arz ederim
Uygundur
…./…./2008
Harcama Yetkilisi

…./…./2008
GerçekleĢtirme Görevlisi
(Düzenleyen)
Adı SOYADI :

Adı SOYADI :

Unvanı :

Unvanı :

Ġmzası :

Ġmzası :

~ 143 ~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
SF - 2
ONAY BELGESĠ
ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARENĠN ADI
BELGE TARĠH VE SAYISI
……………….DAĠRE BAġKANLIĞINA
ALIM ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
ĠġĠN TANIMI
ĠġĠN NĠTELĠĞĠ
ĠġĠN MĠKTARI
YaklaĢık Maliyet
Kullanılabilir Ödenek Tutarı
Yatırım Proje Numarası (Varsa)
Bütçe Tertibi
Avans Verilecekse ġartları
Alma Usulü
Piyasa Fiyat AraĢtırma Sürecinde
Görevli KiĢi/KiĢiler
DĠĞER AÇIKLAMALAR
a
ihtiyaç
duyulmuĢtur. Ġhtiyacın karĢılanıp Mal alımının / Hizmet alımının/Yapım iĢinin
yapılması ve bedelinin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 22-d maddesi gereğince
yukarıda yer alan harcama kaleminden ödenmesi ve piyasa fiyat araĢtırma sürecinin
yukarıda ad- soyad ve unvanları belirtilen kiĢi/kiĢiler eli ile gerçekleĢtirilmesi
planlanmıĢtır.

ONAY
Yukarıda belirtilen satın alınması hususunu
onaylarınıza arz ederim
…./…../ 20
GerçekleĢtirme Görevlisi
Uygun görüĢle arz edirem.
Adı SOYADI Unvanı Ġmza

~ 144 ~

Uygundur.
…./…../ 20
Harcama Yetkilisi
Adı SOYADI Unvanı Ġmza

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
SF - 3

~ 145 ~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
SF - 4
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI
TUTANAK SIRA NO:

TARİH:

HARCAMA BİRİMİNİN

ADI

AMBARIN

ADI

DAYANAĞI BELGENİN

…./…./2014

KODU
KODU

TARİHİ

…/…/2014

SAYISI

TAŞINIRIN
SIRA

DETAY

NO

KODU

ÖLÇÜ

ADI

BİRİMİ

MİKTARI

BİRİM
FİYATI

TUTARI

TOPLAM

Yukarıda yazılı ……….. kalemden ibaret mal, Komisyonumuzca Müdürlük ambarında muayene
edilerek, istenilen evsafa uygun olduğu görülmüĢtür.
Muayene ve Kabul Komusyonu
BaĢkan

Üye

Üye

Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından muayene ve kabulü yapılan yukarıda cins ve miktarı
belirtilen ….. kalem taĢınır tam ve noksansız teslim alınmıĢtır.
Teslim Alan
TaĢınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisi
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SF - 5
T.C.
KAHRAMANMARA SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

SIRA NO

YAKLAġIK MALĠYET HESAP CETVELĠ

MALIN/HĠZMETĠN/YAPIM
ĠġĠNĠN CĠNSĠ

PĠYASA (ALIM
KONUSU ĠLE ĠġTĠGAL
MĠKTARI EDEN KĠġĠ VE FĠRMA)
FĠYATLARI (TL)

KABUL

TOPLAM

EDĠLEN

TUTARI

YAKLAġIK

(TL)

FĠYAT
KALEM
BAZINDA
(TL)

1
2
3
4
5
6
TOPLAM YAKLAġIK MALĠYET

Ġdaremizin ihtiyacı olan 6 kalem mal alımının yaklaĢık maliyeti 4734 Sayılı Kanunun 9. maddesine
göre tespit edilmiĢ olup toplam ……………………… TL'dir. Tarih:
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SF - 6

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

HĠZMET ĠġLERĠ KABUL TUTANAĞI

Tutanak No

:

ĠĢin adı

:

Hizmeti Yapanın Adı Soyadı /
Ünvanı

:

Tarihi

:

YaklaĢık Maliyeti

:

Hizmetin Süresi

:

Hizmet Alımının BitiĢ Tarihi

:

............................................. ile
……................................. arasında yapılan
hizmet alımı iĢi nedeniyle; BaĢkan ................................... Üye .........................................
Üye ...................................... olmak üzere
teĢkil edilen MUAYENE VE KABUL
KOMĠSYONUMUZ tarafından inceleme yapılmıĢtır. Yapılan iĢin hizmet alımının gerekçelerine
uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüĢtür.
Kabul bakımından inceleme iĢlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiĢ
bulunan söz konusu iĢin kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüĢ ve
................... Makamın onayına sunulmak üzere iĢbu Kabul Tutanağı 2 nüsha olarak
düzenlenmiĢtir.
MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONU
BaĢkan

Üye

Üye

Adı Soyadı
Ġmza

Adı Soyadı
Ġmza

Adı Soyadı
Ġmza

Kabul Tutanağının Onay Tarihi : ……………………..
Harcama Yetkilisi
Adı Soyadı
Ġmza
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SF - 7
YAPIM ĠġLERĠ KESĠN KABUL TUTANAĞI

ĠĢin adı

:

Yüklenicinin adı/ticari unvanı

:

SözleĢme tarihi

:

SözleĢme bedeli

:

SözleĢmeye göre iĢin süresi (takvim günü)

:

SözleĢmeye göre iĢin bitim tarihi

:

Varsa geçici kabulden önceki süre uzatımı

:

Varsa geçici kabulden sonraki süre uzatımı

:

UzatılmıĢ sürelere göre iĢin bitirilmesi gereken
tarih

:

ĠĢin bitirildiği tarih

:

Geçici kabul itibar tarihi

:

SözleĢmeye göre iĢin tamamlanmasından

:

Kesin kabule kadar olan teminat süresi

:

.................................................ile yüklenici ........................................... arasında imzalanan sözleĢme
kapsamında gerçekleĢtirilen ve ............................................tarihinde bitirilerek geçici kabulü yapılan;
............................tarihinde ise, kesin kabul zamanı gelen söz konusu iĢ için ........................... tarihli makam
onayı
ile
teĢkil
edilen
KESĠN
KABUL
KOMĠSYONUMUZ;
BaĢkan
.................................Üye.................................Üye................................Üye..........................
ve
yüklenici
.................................... nin de katılımı ile .................../......................tarihleri arasında iĢyerine giderek kesin
kabul bakımından gerekli inceleme yapmıĢ olup, aĢağıda yazılı hususları tespit etmiĢtir.

Yapılan iĢin sözleĢme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabulde tespit edilen noksanların tamamlandığı ve
teminat süresinde gerektiği gibi korunduğu, iĢin kesin kabule engel eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı
görülmüĢtür.
Ancak (1).......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
SONUÇ: Kesin kabul bakımından yerinde incelenen iĢ için yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları ve gerekçeleri
ekli sayfada yazılı) hususlar makamın onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı…………. nüsha
olarak düzenlenmiĢtir.
Tarih : .........................
Kabul Komisyonu Üyelerinin
Adı soyadı

:

Görev unvanı

:

Ġmzası

:

Yüklenicinin
Adı//ticari unvanı :
Ġmzası

:

Kesin kabul tutanağı onay tarihi : …./…./2014
Yetkili makamın imzası
(1) Buraya kabul komisyonu üyelerinin düĢünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması
için gereken süre ile varsa nefaset kesintisi tutarı ve gerekçesi yazılacaktır.
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TEK KAYNAKTAN TEMĠN EDĠLEN MALLARA ĠLĠġKĠN FORM
ĠDARE:

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

ALIMI YAPAN BĠRĠM :

………………………….. DAĠRE BAġKANLIĞI / FAKÜLTESĠ / YÜKSEKOKULU

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı, Uyruğu:

Öngörülen Teslimat Zamanı

Açık Tebligat Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No:
Telefon ve Faks Numarası:

YaklaĢık Bedel

E-Posta Adresi:
Ġlgili KiĢi:
ĠHTĠYAÇ KONUSU MALIN NĠTELĠKLERĠ:
Bu kısımda ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı
verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karĢılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin
yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan baĢka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.
GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KĠġĠDEN ALIMIN HANGĠ KAPSAMDA YAPILDIĞI: (ilgili maddeyi iĢaretleyiniz)
Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğinin tespit edilmesi
Sadece gerçek veya tüzel tek kiĢinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması
Mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan malın, asıl sözleĢmeye
dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleĢmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kiĢiden alınması
BU ALIMIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KĠġĠDEN YAPILMA SEBEPLERĠ:
(Yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak bu bölüme yazılacak, bunlara iliĢkin
kanıtlayıcı belgeler de forma eklenecektir. Ġstenirse ek bir sayfada devam edilebilir.)

FĠYAT ARAġTIRMASI
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Doğrudan Temin BaĢlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre bu maddeye göre yapılacak
alımlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kiĢi veya kiĢiler tarafından piyasada fiyat araĢtırması yapılarak ihtiyaç temin edilecektir.
YaklaĢık Bedel aĢağıda yer alan metotlar kullanılarak gerçekçi bir Ģekilde tespit edilmiĢtir (ilgili belgeler eklenecektir):
o
Aynı malın, malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kiĢiliklerine veya gerçek kiĢilere satıĢ fiyatı
o
Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE
kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz AlıĢ Kuru üzerinden güncellenmesi*
o
Ġlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura
o
Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası’ndan ve varsa üretim ve/veya satıĢ yapan kurum ve kuruluĢlardan alınan fiyatlar
o
Diğer (açıklanacaktır)
Yukarıda belirtilmiĢ olan sebeplerden dolayı alım konusu mala iliĢkin bedelle ilgili piyasada her türlü fiyat araĢtırması yapılarak
Kanunun “Doğrudan Temin” baĢlıklı 22 nci maddesinin [(a) / (b) / (c) ] bendi kapsamında gerçek veya tüzel tek kiĢiden alım
yapılması uygun görülmüĢtür.
ĠHALE YETKĠLĠSĠ
Adı SOYADI:
Görevi:
Ġmza:

Bu form 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin Kanunun Doğrudan Temin baĢlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamında gerçek veya tüzel tek kiĢiden yapacakları mal alımlarına iliĢkin olarak kullanılacaktır.
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HĠZMET ĠġLERĠ HAKEDĠġ RAPORU

Tarihi
No.su
Uygulama Yılı

:
:
:

Yapılan Hizmetin Adı

:

Yapılan Hizmetin Etüt / Proje No.su

:

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı

:

SözleĢme Bedeli

:

Ġhale Tarihi

:

Ġhale Kom.Karar Tarihi ve No.su

..../..../....

........................... sayı

SözleĢme Tarihi ve No.su

: ..../..../....

........................... sayı

ĠĢyeri Teslim Tarihi
SözleĢmeye Göre ĠĢin
Süresi

: ..../..../....

SözleĢmeye Göre ĠĢ Bitim Tarihi

:

Verilen Avanslar Toplamı

:

Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

:

: .................................Takvim/ĠĢ Günü

SözleĢme Bedeli

SözleĢme ArtıĢ
Onayının Tarihi No.su

Ek SözleĢme
Bedeli

Toplam SözleĢme
Bedeli

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

Süre Uzatım Kararlarının
Tarih
Sayısı

Verilen Süre

...........

..............

...................

......................

...........

..............

...................

......................

...........

..............

...................

......................

M.Y.H.B.Y.Örnek No: 4
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HAKEDĠġ RAPORU
HakediĢ No :
……………………………… HĠZMETĠ
...../.../....... TARĠHĠNE KADAR YAPILAN HĠZMETĠN
A SözleĢme Fiyatları Ġle Yapılan Hizmet Tutarı
B Fiyat Farkı Tutarı
C Toplam Tutar

(A+B)

D Bir Önceki HakediĢin Toplam Tutarı
E Bu HakediĢin Tutarı ( C - D )
F KDV ( E x %..)
G Tahakkuk Tutarı
a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % .. )

KESĠNTĠLER VE MAHSUPLAR

b) Damga Vergisi ( E - g x % ... )
c) KDV Tevkifatı ( F x ...)
d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi
e) Ġdare Makinesi Kiraları
f) Gecikme Cezası
g) Avans Mahsubu
h) Bu HakediĢle Ödenen Fiyat Farkı
Teminat Kesintisi
........................
…………………..
H Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı
Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H )
DÜZENLEYENLER
(Yetkili Kontrol Elemanları)

YÜKLENĠCĠ

....../...../......
ONAYLAYAN

M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/10
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YAPIM ĠġLERĠ HAKEDĠġ RAPORU

Tarihi

:

No.su

:

Uygulama Yılı

:

Yapılan ĠĢin Adı
Yapılan ĠĢin Etüt / Proje No.su
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı
SözleĢme Bedeli
Ġhale Tarihi
Ġhale Kom.Karar Tarihi ve No.su
SözleĢme Tarihi ve No.su
ĠĢyeri Teslim Tarihi
SözleĢmeye Göre ĠĢin
Süresi
SözleĢmeye Göre ĠĢ Bitim Tarihi
Verilen Avanslar Toplamı
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

:
:
:
:
: ..../..../....
: ..../..../....
: ..../..../....

........................... sayı
........................... sayı

: .................................Takvim/ĠĢ Günü
:
:
:

SözleĢme Bedeli

SözleĢme ArtıĢ
Onayının Tarih /
No.su

Ek SözleĢme
Bedeli

Toplam SözleĢme
Bedeli

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

Süre Uzatım Kararlarının
Tarih

Sayısı

Verilen Süre

...........

..............

...................

......................

...........

..............

...................

......................

...........

..............

...................

......................

...........

..............

...................

......................

...........

..............

...................

......................

M.Y.H.B.Y.Örnek No: 3
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HAKEDĠġ RAPORU
……………………………… ĠġĠ

HakediĢ No :

..../.../....... TARĠHĠNE KADAR YAPILAN ĠġĠN
A

SözleĢme Fiyatları Ġle Yapılan ĠĢ

B

Fiyat Farkı Tutarı

C

Toplam Tutar

D

Bir Önceki HakediĢin Toplam tutarı

E

Bu HakediĢin Tutarı ( C - D )

F

KDV ( E x %..)

G

Tahakkuk Tutarı

(A+B)

a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % .. )

KESĠNTĠLER VE MAHSUPLAR

b) Damga Vergisi ( E - g x % ... )
c) KDV Tevkifatı ( F x ...)
d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi
e) Ġdare Makinesi Kiraları
f) Gecikme Cezası
g) Avans Mahsubu
h) Bu HakediĢle Ödenen Fiyat Farkı
Teminat Kesintisi
........................
…………………..
H

Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı
Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H )

YÜKLENĠCĠ

DÜZENLEYENLER
(Yapı Denetim Elemanları)

....../...../......
ONAYLAYAN

M.Y.H.B.Y. Örnek No :3/10
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……………………………………………….

Adıma tahakkuk eden yolluk avansını / tedavi ücretini.../......../ almak için
................................................................................ mutemet tayin ettim.

Mutemedin
T.C. / Vergi / Kimlik No

:.................................................

Adı Soyadı

:.................................................

Ġmzası

:.................................................

Alacaklının

....................................................
....................................................
....................................................

Yukarıdaki imzaların ilgililere
ait olduğu onaylanır.
Daire Amiri
Adı Soyadı / Ġmzası

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 6
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

YURTĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREVLENDĠRME
Tarih
BĠRĠMĠ

GÜNDELĠK

KADRO
D/K

AYLIK
D/K

EK GÖST.

ADI
SOYADI

SEYAHAT EDECEĞĠ
ARAÇ

ÜNVANI

GĠDECEĞĠ
YER

BÜTÇE TERTĠBĠ

GÖREV
SÜRESĠ

GÖREVLENDĠRME
NEDENĠ
GÖREVLENDĠRME DÖNEMĠNDE YERĠNE
BAKACAK KĠġĠNĠN ADI VE SOYADI
Yukarıda açık kimliği yazılı personelin yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesini
olurlarınıza arz ederim.
Olur.
Harcama Yetkilisi

GerçekleĢtirme Görevlisi
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KREDĠ TALEPNAMESĠ
SAYI :

…./…../20..

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
……………………………... DAĠRE BAġKANLIĞINA
KAHRAMANMARAġ

Bütçe Yılı
Adı

Harcama Biriminin

Kurumsal Kod

I

II

III

IV

Kodu

Fonksiyonel Kod

I

II

III

Finansman
Tipi

IV

I

Ekonomik Kodu

I

III

IV

Bilgisayar Alımı

Yazı ile

Açılması istenilen kredinin toplamı
Ödeneğin Bulunduğu Muhasebe
Biriminin

II

AÇIKLAMA

Rakam ile

Adı
Kodu

Muhasebe birimine gönderilen ödeme emrinin tarih ve no.su

Genel no: 1

Alınacak malın/hizmetin niteliği
(Malın cinsi, birim fiyatı, miktarı ve KDV tutarını gösteren
liste eklenir.)
Alımın nereden yapılacağı
Alımın yasal dayanağı
Harcama yetkilisi mutemedinin adı ve soyadı, görevi
Kredinin açılacağı banka veya muhasebe biriminin adı
Gereken hallerde görüĢ yazısının tarih ve sayısı
Yukarıda ayrıntısı gösterilen alım iĢi için kredi açılmasını rica ederim.

Harcama Yetkilisi
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…………………DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE / BAġKANLIĞINA

…./…./2014 tarihinde KahramanmaraĢ …………………………… hastanesinde çocuğum
dünyaya gelmiĢtir. Doğum yardımı verilmesi hususunu arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
Ġmzası

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 6
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…………………DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE / BAġKANLIĞINA

…./…./2014 tarihinde ( Ölüm olayının meydana geldiği yer……………...) eĢim / çocuğum /
……. vefat etmiĢtir. Ölüm yardımı verilmesi hususunu arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
Ġmzası

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 6
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PERSONEL BĠLDĠRĠMĠ

Dairesi :...........................................................
Ait Olduğu Ay
Bütçe Yılı
I Nolu Tablo
1

Geçen Ay Personel Sayısı

2

Bu Ay Ġçinde Giren (x)

3

Bu Ay Ġçinde Çıkan

4

Ödeme Yapılacak Personel
Sayısı (1+2-3)

II Nolu Tablo (xx)

Sıra
No

Personelin Adı-Soyadı

Ġnsan Kaynakları Birimi
Yetkilisi (xxx)
Adı-Soyadı :...........................................
Unvanı
:...........................................
Ġmzası
:...........................................

Tahakkuk Toplamı

Ele Geçen Toplamı

Hastalık izni kullanan personel
yoktur.
Geçen Aylarda
Kullandığı
Hastalık Ġzni
Süresi

Bu Ay Kullandığı
Hastalık Ġzni
Süresi

Toplam Hastalık
Ġzni Süresi

Mutemet

Birim Amiri

................................
................................
................................

.......................................
.......................................
.......................................

(x) Ay içinde girenlerin isim listesi eklenecektir.
(xx) II nolu tablonun düzenlenmesinden sadece insan kaynakları birimi yetkilisi sorumludur.
(xxx) Müstakil insan kaynakları birimi olmayan dairelerde personel iĢleriyle görevlendirilmiĢ
olanlar
tarafından imzalanır.
M.Y.H.B.Y. Örnek No: 9
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PERSONEL NAKĠL BĠLDĠRĠMĠ
Adı Soyadı
T.C. / Vergi Kimlik No
Sicil Numarası

Kurum :

Emekli:

Görev Unvanı

Eski

:

Yeni :

Görev Yeri

Eski

:

Yeni :

Derece ve Kademesi

Eski

:

Yeni :

Atama Tarihi

Tebliğ Tarihi:

Öğrenim Durumu
Yıllık Ġzin Durumu
Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi
Tasarrufu TeĢvik Hesap Numarası
Eski Görevinden AyrılıĢ Tarihi
Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak Kazandığı
Tarih
15 Gün Ġçinde Hareket Etmediği Takdirde
Gecikme Nedeni
ġahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı,
AlmıĢsa Tutarı
Süregelen Gelir Vergisi Matrah Toplamı
Giyecek Yardımı Alıp Almadığı, AlmıĢsa
miktarı,miadı
Borçlu Ġse Borçlarına Ait Bilgiler
AlmıĢ Olduğu Sağlık Raporlarının Yıl
Ġçindeki Toplam Süresi (Heyet Raporu
Hariç)
Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp
Yararlanmadığı Yararlanıyorsa Grubu
Sendika Ġsmi ve Kesinti Tutarı

Mutemet

Birim Amiri

Ġnsan Kaynakları
Birim Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

Adı-Soyadı :...........................

……………………..

……………………

………………………

Unvanı

:...........................

……………………..

……………………

………………………

Ġmzası

:............................

……………………..

……………………

………………………

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 10
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STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞINA
AĢağıda ayrıntısı gösterilen personele ait borçlandırmanın yapılması gereğini arz/rica
ederim.
…../…./…..
Harcama Yetkilisi
PERSONELĠN
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
TAHAKKUK BĠRĠMĠ
TC KĠMLĠK NUMARASI
TEBLĠGAT ADRESĠ

BORÇ NEDENĠ
EMEKLĠ D/K
MAAġ D/K
EM.ESAS HĠZMET YILI
ÖDENEN

ÖDENMESĠ GEREKEN

FARK

AYLIK

-

TABAN AYLIK

-

KIDEM AYLIK

-

EK GÖSTERGE

-

YAN ÖDEME

-

ÖZEL HĠZMET TAZMĠNATI

-

YABANCI DĠL TAZMĠNATI

-

MAKAM TAZMĠNATI

-

GÖREV TAZMĠNATI

-

EK ÖDEME

-

EĞT ÖĞRT. TAZMĠNATI

-

GELĠġTĠRME ÖDENEĞĠ

-

ÜNĠVERSĠTE ÖDENEĞĠ

-

ĠDARĠ GÖREV ÖDENEĞĠ

-

SENDĠKA ÖDENEĞĠ

-

AĠLE YARDIMI

-

ÇOCUK YARDIMI

-

EMEKLĠ KESENEĞĠ %20

-

Tahakkuk Toplamı

-

GELĠR VERGĠSĠ

-

DAMGA VERGĠSĠ

-

EMEKLĠ KESENEĞĠ %16 *

-

EMEKLĠ KESENEĞĠ %20

-

Kesintiler Toplamı

-

NET ÖDENEN

-

*

-

TAHAKKUK TOPLAMI
(Hizmet Süresi 5 yıl ve daha
EMEKLĠ KES. %20
fazla olanlar)
GENEL TOPLAM
KESĠNTĠLER
ĠADE EDĠLMESĠ GEREKEN TUTAR

* Hizmet süresi 5 yıl ve fazla olanların kiĢi borcu tahakkuku yapılırken %20 devlet katkısı Emekli Sandığı Kanununun 87.md.si
gereği Ģahsın hizmetinden sayıldığından iade etmesi gereken tutara dahil edilerek Ģahıstan tahsil edilir.
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T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
KEFALET SANDIĞI BAġKANLIĞI
KEFĠLLĠ GÖREVE YENĠ BAġLAYANLAR ĠÇĠN

KĠMLĠK BELGESĠ
SAYI: B.30.2.KSÜ.0.70.82.00 /
ADI SOYADI
DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ
BABA ADI
GÖREVĠ
KEFĠLLĠ GÖREVE
BAġLADIĞI TARĠH
BAĞLI BULUNDUĞU
SAYMANLIĞIN ADI

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

ĠLĠ

K.MARAġ

ĠLÇESĠ

MERKEZ

TEL: (344) 219 11 88

ĠLGĠLĠ DAHA ÖNCE KEFĠLLĠ
GÖREVDE ĠSE YERĠ VE
AYRILIġ TARĠHĠ
KEFĠLLĠ GÖREVE BAġLAYANLAR ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER
1. Saymanlığınızda ilk defa kefilli göreve baĢlayan memurlara kefalet cüzdanı düzenlenmek üzere
kefalet aidatının kesildiği tarihte kimlik belgesi düzenlenerek gönderilecektir.
2. Kefilli görevine ara vererek üç yıldan az bir sürede tekrar kefilli göreve dönenler ile baĢka bir
saymanlıkta memur iken saymanlığınızdaki kefilli bir göreve naklen (Saymanlığınca geldiği
yerden Kefalet Cüzdanı temin edilecek) atananlar için yeni bir Kefalet Cüzdanı istenmeyecektir.
Bunların önceki cüzdanları kullanılacak ve sandığımıza kefilli göreve baĢladığına iliĢkin bilgi
verilecektir.
3. Kefalet Cüzdanı dolan kefilli memurlara aynı numara altında yeni cüzdan düzenlenmek üzere,
önceki kefalet cüzdanı bir yazı ile birlikte Sandığımıza gönderilecek ve bunlar için Kimlik Belgesi
düzenlenmeyecektir.
4. Ġlk defa kefilli göreve atananların aylıklarından ilk beĢ ay % 10 giriĢ aidatı, takip eden aylar için
% 2 kefalet aidatı kesilecektir. Üç yıldan az bir sürede ara verip tekrar kefilli göreve baĢlayan,
yani yeni cüzdan düzenlenmeyenler için giriĢ aidatı kesilmeyecek, bunlardan yalnızca % 2 aidat
kesilecektir.
5. Bu belge bir adet gönderilecektir.
29.01.2015
RESMĠ MÜHÜR – ĠMZA
KEF.SAND.TEL. 311 20 98 / ANKARA
(Fotokopi ile çoğaltılabilir.)
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SF - 27

HARCAMA PUSULASI
Dairesi:
SATIN ALINAN MAL VEYA HĠZMETĠN
ÇeĢidi
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
Yalnız............................................................................ Y.T.Lirası ............................Y.KuruĢtur.
Açıklama:

..... /..... /.....
Malı Satan veya
Hizmeti Yapanın

Satın Almayı veya
Hizmeti Yaptıranın

T.C. / Vergi Kimlik No :..........................................

Adı Soyadı :.........................................

Adı Soyadı

:..........................................

Unvanı

:.........................................

Adresi

:..........................................

Ġmzası

:.........................................

:..........................................
Ġmzası

:..........................................

Bu belge fatura
veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu
bulunmayan kiĢilerden yapılan iĢ, mal veya hizmet alımlarında düzenlenir. Taksi ile yapılan
seyahatlerde (Ģehir içi taksi ücretleri hariç) seyahat edilen taksinin plaka numarası ile
yolculuğun nereden nereye yapıldığı açıklama bölümünde belirtilir.
M.Y.H.B.Y. Örnek No: 1
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DOĞRUDAN TEMĠN TEKLĠF FORMU
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
Teklif Sahibinin
Kimlik Bilgileri
Açık Tebligat Adresi
Vergi Dairesi ve Vergi
Numarası
Telefon ve Faks Numarası
Ekte belirtilen Teknik ġartname dahilinde satınalınması talep edilen aĢağıdaki listede adı, adedi ve diğer evsafları
belirtilen malzemelerin karĢılarına birim ve toplam fiyatlardan vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

ÜNĠVERSĠTE ġARTLARI
Teslim Müddeti

FĠRMA TEKLĠFĠ

Son Teklif Tar. Onay No

Malzemenin Cinsi Özelliği

Opsiyon

Teslimi

Birim

Birim Fiyatı

Miktar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Not: Birden fazla kalemi ihtiva eden
alımlarda tekliflerin kalem bazında
mı yoksa toplam bazda mı
değerlendirileceği belirtilmelidir.

TOPLAM
KDV. %.....
GENEL TOP.

Yalnız KDV hariç tutar ……………………………………………… TL'dir.
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PERSONEL ĠZĠN FORMU
GÖREV YERĠ
ADI SOYADI
ÜNVANI/ KURUM SĠCĠL
NUMARASI
Zorunlu
ĠZĠN TÜRÜ

YILLIK

ĠZĠN HAKKI

2014:

KULLANILMAK ĠSTENEN
ĠZĠN SÜRESĠ

YILLIK ĠZĠN:

MAZERET

Takdire Bağl

2015:

TOPLAM:
MAZERET ĠZNĠ:

MAZERET ĠZĠN SEBEBĠ
ĠZĠN BAġ./ BĠTĠġ
TARĠHLERĠ
ĠZĠ DÖNÜġÜ GÖREVE
BAġLAMA TARĠHĠ
ĠZNĠ GEÇĠRECEĞĠ
ADRES
KALAN ĠZĠN SÜRESĠ

2014:

YERĠNE BAKACAK
PERSONELĠN

Adı ve Soyadı

2015:

TOPLAM:
Ġmza

Yukarıda belirtilen tarihlerde izinli sayılmam hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.
TARĠH:

ĠMZA

Ġlgilinin yukarıda belirtilen tarihlerde Yıllık/Mazeret izni kullanmasında sakınca bulunmamaktadır.

BĠRĠM YETKĠLĠSĠ
UYGUNDUR

BĠRĠM AMĠRĠ
ONAY

Ġlgili personel ……/…../2014 tarihinde izinden dönmüĢ ve ……/…./2014 tarihinde görevine
baĢlamıĢtır.
Kayıt Tarihi:

Kayıt No:

Not: Mazeret izni taleplerinde, mazeret izni sebebi bölümünün doldurulması zorunludur.

~ 171 ~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
SF - 30
T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

EK ÖDENEK TALEP FORMU
SAYI :
KONU : Ödenek Talebi

…./…../20…

REKTÖRLÜK MAKAMINA

…………..…………………………………………………………………ihtiyaçlarımız vardır. 201.. yılı
bütçe ödeneklerimiz yetersiz kaldığından aĢağıda belirtilen bütçe tertiplerine

……….. TL ek

ödeneğe ihtiyacımız vardır.
Ġhtiyaç duyulan ödeneğin Likit Finansmandan karĢılanması hususunu,
Olurlarınıza arz ederim.

…………………….
Harcama Yetkilisi

Bütçe Tertibi

BaĢlangıç Ödeneği

Talep Edilen Ek
Ödenek

TOPLAM

UYGUNDUR
… / … / …..
Prof.Dr……………………………….
Rektör
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

ÖDENEK AKTARMA TALEP FORMU
SAYI :
KONU : Ödenek Aktarma Talebi

…./…../20…

REKTÖRLÜK MAKAMINA

………………………………………………………………………... ihtiyaçlarımız vardır. 201.. yılı
bütçemizin …. ekonomik kodundaki ödeneğimiz yetersiz kaldığından aĢağıda belirtilen tertipler
arası ödenek aktarmaya ihtiyacımız vardır.
AĢağıda belirtilen ödenek aktarma iĢleminin yapılması hususunda,
Gereğini arz ederim.

…………………….
Harcama Yetkilisi

Bütçe Tertibi

BaĢlangıç Ödeneği

DüĢülen

TOPLAM
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SF - 32
YERSĠZ VEYA FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN
KĠġĠLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA CETVELĠ
Tahakkuk Birimi

Borç Nedeni

Borçlunun Adı Soyadı
Sicil Nosu :
T.C.
Ünvanı
TABLO 1: AYLIK VE YAN ÖDEMELER (1000TL)
AYLIK
TAHAKKUK
UNSURLARI
Aylık
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Ek Gösterge
Yan Ödeme
Özel Hiz.Tazminatı
Çocuk Yardımı
Makam Tazminatı
Ġdari Görev Ödeneği
Görev Tazminatı
KuruluĢ GeliĢtirme Ödeneği
Eğitim Öğretim Ödeneği
Üniversite Ödeneği
Ek Ödenek
Sağ.Sig.Prim.
Em.Kes.Dev.
Askari Giçim Ġndirimi

ETTĠRĠLEN (A)

TOPLAM

0,00

Adres ve Tlf.
TAHAKKUK
ETTĠRĠLMESĠ GEREKEN
(B)

0,00

TABLO 2: KESĠNTĠ YAPILAN KATKI PAYLARI (1000 TL)
FĠĠLEN ÖDENEN
AYLIK UNSURLARI
(A)
Emekli Keseneği
KarĢılığı (% 20 )
Emekli Kes.KarĢılığı
KiĢi16%
Sağ.Sig.Prim. KiĢi
TOPLAM
0,00
TABLO 3: YASAL KESĠNTĠLER (1000 TL )
FĠĠLEN
AYLIK
KESĠLEN
UNSURLARI

Not

FARK ( C )

0,00

HAK EDĠLEN
(B)

FARK
(C)
0,00
0,00
(2)*

KESĠLMESĠ GEREKEN

(A)

(B)

0,00
0,00

FARK
(C)

Gelir Vergisi

0,00

0,00

0,00

Damga Vergisi

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

0,00

0,00

0,00

KĠġĠLERDEN ALACAKLARA ALINACAK TUTAR:
a) 5434/87.Md.yararlanıyor ise =(1+2-3)=
GENEL BÜTÇELĠ
DAĠRELER ĠÇĠN
b) 5434/87.Md.yararlanmıyor ise =(1-3)=
a) 5434/87.Md.yararlanıyor ise =(1+2)=
KATMA BÜTÇELĠ
DAĠRELER ĠÇĠN
b) 5434/87.Md.yararlanmıyor ise =(1)=

0,00

AÇIKLAMALAR:
* (2) 5434 SK.87MD. Gereğince toplu ödemeden yararlanılması halinde borç toplamına dahil edilecektir.
** (3) Yalnızca genel bütçeli idarelerde düĢülecektir.
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YETKĠ DEVRĠ FORMU

YETKĠYĠ DEVREDENĠN

ADI SOYADI
ÜNVANI
ĠMZASI

YETKĠYĠ DEVRALANIN

ADI SOYADI
ÜNVANI
ĠMZASI
YETKĠ DEVRĠNĠN KONUSU

AÇIKLAMA:

AKADEMĠK

ĠDARĠ

YETKĠ DEVRĠNĠN SÜRESĠ

YETKĠ DEVRĠNĠN DAYANAĞI

EKLER

DĠĞER HUSUSLAR
NOT: Yetkinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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ġĠKAYET DĠLEKÇESĠ
TARĠH
SAAT
ġĠKAYET EDĠLEN KĠġĠ / BĠRĠM
ġĠKAYETĠN KONUSU
OLAY:

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ġmza / Tarih
Ad Soyad

BAġVURU SAHĠBĠNĠN
T.C. KĠMLĠK NUMARASI
ADI SOYADI
BĠRĠMĠ / GÖREVĠ
ADRESĠ
TEL. NO
e-posta
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ÇALIġAN ÖNERĠ FORMU
Öneri Konusu: ………………………………………………………………………

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

ÖNERĠ SAHĠBĠNĠN
Adı Soyadı
Birimi / Görevi
e-posta
Tarih
Ġmza
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KF - 1
AYLIKLARA ĠLĠġKĠN ÖDEME EMRĠ BELGESĠ
KONTROL FORMU
1
2

3
4
5

6

ÖDENEK DURUMUNUN KONTROLÜ
ÖDEME EMRĠ BELGESĠNDE BÜTÇE TERTĠBĠNĠN KONTROLÜ
(Kurumsal, fonksiyonel, finansman, ekonomik ve harcama birim
kodu) Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ĠliĢkin Rehber (e-bütçe)
Kurumsal kod,Fonksiyonel kod,Finansman kod,Ekonomik
kod/4.düzey,Harcama birim kodu)
HESAP KODLARININ KONTROLÜ
(Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (e-bütçe) /Ödeme Emri
Belgesi)
MADDĠ HATANIN KONTROLÜ
HAK SAHĠBĠNĠN KĠMLĠĞĠNĠN KONTROLÜ
a) Gerçek kiĢi/Adı soyadı- Tüzel kiĢi/Ünvanı
b) T.C.Kimlik numarası / Vergi Numarası
c) Banka IBAN numarası

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Var ( )

Yok ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

MERKEZĠ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠNĠN 9.MADDESĠ GÖRE;
1) AYLIKLAR
( 01.1.1.01 )
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Personel Bildirimi
Var ( )
Yok
2) ĠLK ATAMALARDA
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Atama onayı
Var ( )
Yok
c)ĠĢe baĢlama yazısı
Var ( )
Yok
3) NAKLEN ATAMALARDA
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Atama onayı
Var ( )
Yok
c)ĠĢe baĢlama yazısı
Var ( )
Yok
d) Personel Nakil Bildirimi
Var ( )
Yok
4) TERFĠLERDE
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Terfi Onayı
Var ( )
Yok
5) GÖREVDEN UZAKLAġTIRMALARDA
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Yetkili makamın onayı veya yazısı
Var ( )
Yok
6) GÖREVDEN UZAKLAġTIRILANLARIN GÖREVE ĠADESĠ
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Yetkili makamın onayı
Var ( )
Yok
c) Göreve baĢlama yazısı
Var ( )
Yok
7) Görevden uzaklaĢtırılanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde
a) Aylık bordro
Var ( )
Yok
b) Harcama Talimatı
Var ( )
Yok
8) ÜCRETLĠ VEKALETLERDE
a) Atama onayı
Var ( )
Yok
b) Vekalet Onayı
Var ( )
Yok
c)ĠĢe baĢlama yazısı
Var ( )
Yok
9) AYLIKSIZ ĠZĠN VE ASKERLĠK DÖNÜġÜ ĠġE BAġLAMA
a) Atama onayı
Var ( )
Yok
b)ĠĢe baĢlama yazısı
Var ( )
Yok
Ġlk Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası

Ġkinci Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası
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KF - 2
SÖZLEġMELĠ VE ĠġÇĠ AYLIKLARINA ĠLĠġKĠN ÖDEME EMRĠ BELGESĠ
KONTROL FORMU
1
2

3
4
5

6

ÖDENEK DURUMUNUN KONTROLÜ
ÖDEME EMRĠ BELGESĠNDE BÜTÇE TERTĠBĠNĠN KONTROLÜ
(Kurumsal, fonksiyonel, finansman, ekonomik ve harcama birim
kodu) Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ĠliĢkin Rehber (e-bütçe)
Kurumsal kod,Fonksiyonel kod,Finansman kod,Ekonomik
kod/4.düzey,Harcama birim kodu)
HESAP KODLARININ KONTROLÜ
(Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (e-bütçe) /Ödeme Emri
Belgesi)
MADDĠ HATANIN KONTROLÜ
HAK SAHĠBĠNĠN KĠMLĠĞĠNĠN KONTROLÜ
a) Gerçek kiĢi/Adı soyadı- Tüzel kiĢi/Ünvanı
b) T.C.Kimlik numarası / Vergi Numarası
c) Banka IBAN numarası

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Var ( )

Yok ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

MERKEZĠ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠNĠN 15-16.MADDESĠ GÖRE;
1) SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÜCRETĠNĠN ÖDENMESĠNDE
a) Aylık bordro
b) Personel Bildirimi
c)ĠĢe baĢlama yazısı
d) SözleĢme,
e)SözleĢme ve iĢe baĢlama yazısının ilk ödemeye ait ödeme belgesine
bağlanması gerekir
2) ĠġÇĠ ÜCRETLERĠNĠN ÖDENMESĠNDE
a) ĠĢçi Ücret Bordrosu
b) Personel Bildirimi
c)Ġlk iĢe baĢlama, yer değiĢtirme ve terfilerde, ĠĢçi Hareketleri Onayı
d) ĠĢçilerin fazla çalıĢma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile
yıllık izin ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna iliĢkin onayın da
aranması gerekir.
Ġlk Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası

Var
Var
Var
Var

(
(
(
(

)
)
)
)

( 01.2.1.01 )
Yok ( )
Yok ( )
Yok ( )
Yok ( )

Var ( )

Yok ( )

Var ( )
Var ( )
Var ( )

(01.3.1.01)
Yok ( )
Yok ( )
Yok ( )

Var ( )

Yok ( )

Ġkinci Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası

~ 184 ~

KSÜ STRATEJĠ GELĠġTRME DAĠRE BAġKANLIĞI
KF - 3

Ġlk Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası

Ġkinci Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası
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Ġlk Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası

Ġkinci Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası
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HĠZMET ALIMLARINA ĠLĠġKĠN ÖDEME EMRĠ BELGESĠ
KONTROL FORMU
1

2

3
4
5

6

ÖDENEK DURUMUNUN KONTROLÜ
ÖDEME EMRĠ BELGESĠNDE BÜTÇE TERTĠBĠNĠN
KONTROLÜ
(Kurumsal, fonksiyonel, finansman, ekonomik ve harcama
birim kodu) Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ĠliĢkin Rehber
(e-bütçe) Kurumsal kod,Fonksiyonel kod,Finansman
kod,Ekonomik kod/4.düzey,Harcama birim kodu)
HESAP KODLARININ KONTROLÜ
(Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (e-bütçe) /Ödeme
Emri Belgesi)
MADDĠ HATANIN KONTROLÜ
HAK SAHĠBĠNĠN KĠMLĠĞĠNĠN KONTROLÜ
a) Gerçek kiĢi/Adı soyadı- Tüzel kiĢi/Ünvanı
b) T.C.Kimlik numarası / Vergi Numarası
c) Banka IBAN numarası

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Var ( )

Uygun ( )

Yok ( )

Uygun Değil ( )

MERKEZĠ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠNĠN 35-36.MADDESĠ GÖRE;
1) ĠLAN GĠDERLERĠ ( 03.5.4.01)
a) Harcama talimatı,
b) Fatura,
c) Ġlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo,
televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına iliĢkin yazı veya
tutanak,
2) SĠGORTA GĠDERLERĠ ( 03.5.4.02)
a) Harcama talimatı,
b) Sigorta poliçesi veya zeyilname,
Ġlk Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası

Uygun ( )
Uygun ( )

Uygun Değil ( )
Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )
Uygun ( )

Uygun Değil ( )
Uygun Değil ( )

Ġkinci Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
Ġmzası
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4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESĠNĠN D BENDĠNE GÖRE YAPILAN ALIMLARA
ĠLĠġKĠN ÖDEME EMRĠ BELGESĠ
KONTROL FORMU
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

ÖDENEK DURUMUNUN KONTROLÜ
ÖDEME EMRĠ BELGESĠNDE 6512 SAYILI BÜTÇE KANUNUNA EKLĠ (
E ) ĠġARETLĠ CETVELĠNĠN 33. SIRA NUMARALI HÜKMÜ GEREĞĠNCE
BÜTÇE TERTĠBĠNĠN KONTROLÜ: vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını;
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını;
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını;
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını; aĢan
tutarlar, ―(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri‖ tertiplerinden ödenemez.
HESAP KODLARININ KONTROLÜ
(Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (e-bütçe) /Ödeme Emri Belgesi)
MADDĠ HATANIN KONTROLÜ
HAK SAHĠBĠNĠN KĠMLĠĞĠNĠN KONTROLÜ
a) Gerçek kiĢi/Adı soyadı- Tüzel kiĢi/Ünvanı
b) T.C.Kimlik numarası / Vergi Numarası
c) Banka IBAN numarası
ONAY BELGESĠNĠN MEVZUATA UYGUNLUĞU
a) Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Adı, Belge Tarih ve Sayısı
b) ĠĢin Adı, Tanımı ve Niteliği, Miktarı
c) YaklaĢık Maliyet
d) Kullanılabilir Ödenek Tutarı
e) Bütçe Tertibi (varsa)
f) Ġhale Usulu
g) Piyasa Fiyat AraĢtırma Görevlileri
h) Harcama Yetkilisi ve GerçekleĢtirme görevlisinin adı, soyadı, unvanı,
imzası
FATURADAKĠ TUTARIN (BĠRĠM/ADET/AY) VE EKLENEN DĠĞER
BELGELERĠN KONTROLÜ (Birim fiyatın fatura, teklif mektubu ve Piyasa
Fiyat AraĢtırması Tutanağı ile kontrolü, Birim fiyatın iskonto ve Kdv
yönünden kontrolu)
PĠYASA FĠYAT ARAġTIRMASI TUTANAĞININ KONTROLÜ (Görevli
KiĢilerin imzası) VE ĠKĠNCĠ ONAY (Harcama Yetkilisinin Ġmzası)
DAMGA VERGĠSĠ, KATMA DEĞER VERGĠSĠNĠN KONTROLÜ
SÖZLEġME VAR ĠSE KONTROLÜ ve SÖZLEġME DAMGA VERGĠSĠNĠN
ÖDENMESĠ
KDV TEVKĠFAT ORANININ KONTROLÜ ( 117 seri nolu KDV Genel
Tebliğine göre)
HAK SAHĠPLERĠNE YAPACAKLARI ÖDEMELER SIRASINDA, 6183
S.K. 22/A kapsamında BORCU YOKTUR BELGESĠ
ONAY BELGESĠ, PĠYASA FĠYAT ARAġTIRMA TUTANAĞI, MUAYENE
KABUL KOMĠSYONU VE FATURA TARĠHLERĠNĠN KONTROLÜ

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Var ( )

Yok ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun
Uygun
Var ( )
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun

Uygun Değil
Uygun Değil
Yok ( )
Uygun Değil
Uygun Değil
Uygun Değil
Uygun Değil

()
()
(
(
(
(

)
)
)
)

()
()
(
(
(
(

)
)
)
)

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Var ( )

Yok ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

MERKEZĠ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠNĠN 63. MADDESĠ GÖRE;
a) Onay Belgesi,
b) Piyasa Fiyat AraĢtırması Tutanağı,
c) Düzenlenmesi gerekli görülmüĢ ise sözleĢme,
d) Fatura
e) Mal ve Malzeme alımlarında Muayene ve kabul komisyonu tutanağı,
f) Hizmet ve Yapım ĠĢlerinde Hizmet ĠĢleri ve Yapım ĠĢleri Kabul tutanağı,
g) Mal ve malzeme alımlarında, taĢınır iĢlem fiĢi,
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠMĠNDE YAPILAN ÖN MALĠ KONTROL ĠÇĠN
GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠSĠNĠN ĠMZASININ KONTROLÜ
MUHASEBE BĠRĠMĠNĠN KONTROLÜ

Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Uygun ( )

Uygun Değil ( )

Ġlk Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı

Ġkinci Ġnceleyen
Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı

Ġmzası

Ġmzası
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