
 

          AMASYA ÜNİVERSİTESİ 
               Merzifon Meslek Yüksekokulu 

        (Fakülte/MYO/Başkanlık) 
Mali İşler İş Akış Şeması 

Sorumlular İş Süreci Faaliyet Doküman/Kayıt 

Evrak Kayıt Sorumlusu 
 

 
 

Gelen evraklar evrak kayıt defterine kayıt edilir Gelen Evrak Kayıt 
Defteri 

Müdür 

 

Evrak incelenir ve evrakla ilgili hangi işlemin 
yapılacağına karar verilir. 

 
 
 
 
 
 

Evrak Kayıt Sorumlusu 
 Herhangi bir işlem gerektirmeyen evraklar ilgili 

dosyaya kaldırılır Dosya dolabı 

Müdür 
 Evrakın ilgili Mevzuatlar, Yönergeler ve Talimatlar 

doğrultusunda konusuna göre gerekli birimlere 
dağıtımı yapılır. 

 

Müdür 
Birim Personeli 

 Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alma isteklerini 
Yüksekokul Sekreterliğine sunmak ve Yüksekokul sekreterinin 
teklifi ile Müdürlük Makamının onayını almak,Satın alma 
taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alaraktakip 
etmek,Satın alma talep formlarını hazırlamak,Satın alma şekline 
göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa 
araştırma, mal muayene kabul,hizmet işleri kabul, ihale onay ve 
ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin 
hazırlanması)Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı 
ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim 
etmek,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ödeme onayı 
verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek 
dosyalamak,Elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarının ödeme 
emirlerini hazırlamak,Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları 
yapmak,Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakları hazırlamak 
ve takibini yapmak,Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive 
devredilecek malzemelerin eslimini sağlamak, Taşınır işlem 
fişinin muayene raporunu hazırlamak. 

5018 Sayılı Kanun ve 
Yönetmelik, Tebliğ, 
Genelge ve Bütçe 
Uygulama Tebliği, 
4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu 

Müdür 
Birim Personeli 

 Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun 
olarak yapılması,Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf 
malzemelerin işlemlerini talimatlara göre yürütmek,Dayanıklı 
taşınır zimmet işlemlerini yürütmek,Çalışma esasları ile ilgili plan 
ve programları yapmak,Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile 
depom mevcutlarını incelemek,Birim dosyalama işlemlerini 
yapmak, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin 
yapılmasını sağlamak,Uygunluk onay işlemlerini 
yapmak,Malzeme sayım işlemlerini yönetmeliklerde belirtilen 
sürelerde vetalimatlar doğrultusunda yapmak,Mali yıl sonunda 
evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine 
kaldırmak,Mali yıl sonunda sayım cetvellerini 
hazırlamak,Demirbaş malzemeleri demirbaş teslim senedi ile 
kişilere vermek,Her yılın ocak ayı içerisinde oda listelerini 
hazırlamak,Üçer aylık tüketim çıkış raporlarını hazırlamak,Satın 
alınan taşıırlar için, teslim alındıktan sonra, taşınır kod 
listesindeki hesap kodları itibarıyla taşınır işlem fişi 
düzenlemek,Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırların girişlerini 
yapmak ve bir sicil numarası vermek. 

Taşınır Mal 
Yönetmeliği 

Müdür 
Birim Personel 

 Kurum personelinin maaş, terfi, ek ders, fazla mesaisi 
gibi faaliyetlerinin puantaj cetvellerini hazırlayarak 
ödeme emirlerini düzenlemek. Akademik ve idari 
personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk 
yardımı bordrolarını hazırlamak, Akademik ve idari 
personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet 
ortamında SGK bilgi sistemine yüklemek, Akademik ve 
İdari personele ait yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluk 
bildirimleri ile yurtiçi sürekli görev yolluklarının yolluk 
bildirimlerini, harcama talimatlarını, mal ve hizmet 
alımlarının ödeme emirlerini hazırlamak. 

5018 Sayılı Kanun ve 
Yönetmelik, Tebliğ, 
Genelge ve Bütçe 
Uygulama Tebliği 

Müdür 
Yüksekokul Sekreteri 

 
Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığı incelenir. 

Resmi Yazışma 
Kurallarını Belirleyen 
Esas ve Usuller 

Yüksekokul Sekreteri 
Birim Personeli 

 
Evrak paraflanır ve imzalanır. 

Resmi Yazışma 
Kurallarını Belirleyen 
Esas ve Usuller 

Evrak Kayıt Sorumlusu  Giden Evrak Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve paraflı 
suretleri ilgili dosyalara takılır. 

Giden Evrak Kayıt 
Defteri 

Evrak Kayıt Sorumlusu 
 Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Meslek 

Yüksekokulu Zimmet Defter ile teslim edilir Evrak Zimmet Defteri 

Hazırlayan 
Fatma ERKÖK 

Yüksekokul Sekreteri 

Onaylayan 
Prof. Dr. Halil APAYDIN 

Müdür  

Gelen Evrak 

Evrak incelenir ve hangi işlemin 
yapılacağına karar verilir. 
 

Dosyaya kaldırılır. 

İncelenen evrak ilgili birime havale edilir 

Satın Alma ile 
ilgili  

işlemler  

Taşınır Mal Kayıt -
Kontrol ile ilgili  

işlemler 

. 

Maaş ve 
Tahakkuk ile ilgili 
işlemler 
gerçekleştirilir. 

Yazı ve ekleri uygun 
mu? 

Evrak paraflanır ve imzalanır. 

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır. 

Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır. 


