EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Enstitü, akademik takvimde belirtilen tarihte web sayfasında duyuru yaparak, başvuru formunu aktif hale
getirir.
Adaylar formda istenen kişisel bilgileri “doğru” olarak girerek “onay” verirler.
Başvurular tamamlandıktan sonra enstitü tarafından anabilim dalı bazında aday listeleri oluşturulur.
Listeler enstitü web sayfasında 2 gün süreyle ilan edilerek, adayların hatalı giriş/eksik
bilgileri düzeltmeleri istenir.
Verilen süre sonunda kesin listeler oluşturularak, mülakat sınavı için anabilim dallarına gönderilir.
Mülakat jürileri, adayları formda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu jüriye sundukları belgelerle
kontrol ederek mülakat sınavına alırlar.
Jüri, mülakat sınav sonuçlarını enstitü tarafından gönderilen kriterler çerçevesinde
değerlendirerek anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
Anabilim dalı mülakat sonuçlarını ilan edilmek üzere enstitüye gönderir.
Enstitü lisansüstü programlara kabul edilen adayları web sayfasında ilan eder.
Kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihte istenen belgelerle enstitüye
gelerek belgelerin doğruluğu ve geçerliliği kontrolünden sonra kayıtlarını yaptırırlar.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLGİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Enstitü
Öğrenci İşleri
Bilgi Sistemi
(OİBS) ve
Öğrenci Bilgi
Sistemi (OBS)
programlarının
koordinasyonu
yapılır.

Öğrenci
alımı ile
ilgili online
başvuru
formu aktif
hale getirilir
ve izlenir.

İlgili dönemde
açılacak
derslerin
anabilim
dallarından
yazışma ile
istenerek Enstitü
Kuruluna
sunulur.

Enstitü
web sayfası
güncellenir
ve gerekli
duyurular
sayfada
ilan edilir.

Okutulacak
dersler
sistemde
açılır,
dersler için
ders kodları
verilir.

Tamamlanan
tezler tez
kütüğüne
işlenir, tez
numarası
verilir,
elektronik
ortamda
arşivlenir.

Diplomalar
basılır ve
diploma
defterleri
oluşturulur.

Doktora
diploma
törenleri
organizasyonu
için sunum
hazırlıkları
yapılır.

Enstitü
istatistikleri
hazırlanır ve
ilgili birimlere/
kurumlara
E-BEYAS ve
e-posta yoluyla
sunulur.

Mezun olan ve
kaydı silinen
öğrencilerin
dosyalarına
numara vererek
dosyalar
arşivlenir.

Enstitü
e-postasına
(ebens@ankar
a.edu.tr) gelen
mesajların
günlük takibi
yapılır.

Amir
tarafından
E-BEYAS
yoluyla
havale edilen
evrakların
içeriğine
göre;

Bilgi için
gelen
evraklar
verileri
alınarak
kapatılır.

Cevap
verilecek
evraklar
düzenlenir,
amir
parafına/
imzasına
sunulur.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BÜTÇE HAZIRLAMA BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Rektörlük Makamından Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının Enstitü
Müdürlüğü'ne ulaşması sağlanır.

Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosya hazırlanır.

Bütçeyle ilgili olarak Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan görüş alınır.

Birimlerin hizmet maliyetinin tespiti ilişkin bilgi formları düzenlenerek Rektörlük
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir.

Bu tespit formlarında belirtilen maliyetlere göre ilgili harcama kalemlerine Rektörlük Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Mali Yıl içerisinde harcanmak üzere ödenek aktarılır.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Mal talep yazıları satın alma birimine gelir.
Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilir.
Ödenek varsa;

Ödenek yoksa;

Fiyat araştırma komisyonu kurulur.

İlgili birime ödeneğin olmadığı bildirilir.

Doğrudan Temin ihale bilgileri EKAP Sistemine girilir ve piyasa fiyat araştırması yapılır.
Piyasadan alınan en az 3 teklifin girilmesi sonunda yaklaşık maliyet belirlenir.
Fiyat araştırma komisyonu Yaklaşık Maliyet Cetveli'ni onaylar.
İhale onay belgesi, EKAP üzerinden düzenlenir ve çıktısı alınır.
İhale onay belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır.

Tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırması yapılır.

EKAP üzerinden piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenir ve çıktısı alınır.
Piyasa fiyat araştırma tutanağı, fiyat araştırma komisyonu tarafından onaylanır.
En uygun teklif verenden alıma karar verilir.
Muayene kabul komisyonu kurulur.
Malların uygunluk kontrolü, muayene kabul komisyonu tarafından yapılır.
Mal alımı için uygunsa;

Mal alımı için uygun değilse;

Fatura ile mallar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınır.
Tutanak tutularak malların ambara girişi sağlanır.
Fatura karşılığı malların bedeli ödenir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EK DERS İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Öğretim elemanları tarafından ek ders formlarını doldurarak mutemetlik birimine teslim edilir.

Mutemetlik birimi formları kontrol ederek KBS sistemi üzerinden ödeme belgelerini ve eklerini hazırlar.

1 nüshası birimde kalması kaydıyla, diğer 1 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Ek ders bordrolarında hata veya uyumsuzluk varsa;

Ek ders bordrolarında hata veya uyumsuzluk yoksa;

Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilir.

Ek ders işlemlerine ilişkin ödeme emri ve ekleri
düzenlenir ve 2 nüsha çıktıları alınır.

Hatalı ek ders işlemlerine ilişkin evraklar tek tek incelenir ve
düzeltmeler yapılır.

Onaylama işleminden sonra ek ders ücreti ödenir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GELEN/GİDEN EVRAK SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Kurum içi E-BEYAS sisteminden ve kurum dışı elden ya da posta kanalıyla gelen
bütün evraklar teslim alınır ve elektronik sisteme kayıt işlemleri yapılır.
Elektronik ortama kaydedilen evraklar gereği için Enstitü
Sekreterliği'ne gönderilir.
Enstitü Sekreterliği evrakı, içeriğine göre ilgili
birime havale eder.
Evrak içeriğine göre;

Bilgi için gelen
evrak

Cevap verilecek
gelen evrak

Yönetim Kurulu'na
girecek evrak

İlgili birim tarafından gereği
yapılır, evrak kapatılır.

İlgili birim tarafından evrakın cevabı
oluşturularak parafa/imzaya gönderilir.

Yönetim Kurulu kararına
göre;

Amirler tarafından imzalanan
evrak;
E-BEYAS üzerinden
gönderilir.

Evrak kayıt birimince posta
yoluyla gönderilir.

Evrak kayıt birimince
elden teslim edilir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAAŞ İŞLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Her ayın 1 ile 8’i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra
kefalet, sendika, BES) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır.
Harcama birimi ödeme belgeleri ve eklerini KBS sistemi üzerinden alarak
Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine imzalatır.
Maaş dosyasına eklenecek olan belgeler eklenir.

Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Bordrolarda hata veya uyumsuzluk varsa;

Bordrolarda hata veya uyumsuzluk yoksa;

Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilir.

Maaşlara ilişkin ödemeemri ve eklerinin düzenlenmesi
ve 2 nüsha çıktılarının alınır.

Hatalı bordrolardaki maaş parametreleri tek tek incelenir
ve düzeltmeler yapılır.

1 nüshası birimde kalması kaydıyla, diğer 1 nüshası Rektörlük Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.
Onaylama işleminden sonra maaşlar ödenir ve Sosyal Güvenlik
Primleri online olarak Emekli Kesenek Bilgi Sistemine aktarılır.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Enstitü Sekreterliği tarafından havale edilen evraklar incelenerek
teslim alınır.

Gelen Evrak

Giden Evrak

Evrak içeriğine göre:

Bilgi için gelen evrak;

Evrakın gereği yapılır ve evrak
kapatılır:
- Akademik/İdari personelin
bilgisine sunulmak üzere gelen
evrak e-BEYAS yoluyla
duyurulur.
-Kişiye özel gelen evrak ilgili
kişiye tebliğ edilir ve kapatılır.

Fiziksel
evrak;

Cevap verilecek evrak;

Enstitü Müdürlüğü
tarafından
imzalanacaklar

Yönetim Kurulu'na
girecek evraklar

Personel İşleri birimi tarafından
evrakın cevabı oluşturularak
parafa/imzaya gönderilir.

Yönetim Kurulu kararı hazırlanarak uygun
üst yazıyla amir parafına/imzasına
sunulur.

Amir tarafından imzalanan evrak eBEYAS yoluyla gönderilir.

Amir tarafından imzalanan evrak eBEYAS yoluyla gönderilir.

Rektörlükten
gelen
kararnameler
hizmet takip
programına
(HİTAP) işlenir.

- Öğretim elemanlarının yeniden
atama teklifleri her ay Yönetim
Kurulu kararıyla Rektörlük
makamının oluruna sunulur.
- Her ay akademik/idari personelin
terfi işlemleri yapılarak gereği için
Rektörlük makamına, bilgi için
Muhasebe biriminin bilgisine
sunulur.
- Öğrenim değerlendirmesi, kadro
iadesi, göreve başlama ve Enstitü
personelinin uygun talepleri
doğrultusundan yazışmalar yapılır.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAYIM VE SAYIM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Her yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personel enstitü tarafından belirlenir.
Harcama yetkilisi belirlenen personeli onaylar ve sayım komisyonu oluşturulur.
Komisyonda görevli personel tarafından fiili sayımlar yapılır.
Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlar karşılaştırılır.
Eksik varsa;

Eşit ise;

Fazla varsa;

Taşınır çıkış
işlemlerinin
yapılır.

Saymanlık taşınır
hesapları ile TKYS
taşınır hesapları
karşılaştırılır.

Taşınır giriş
işlemlerinin
yapılır.

Hesap
tutmuyorsa;

Hesap
tutuyorsa;

Hesaplar tek tek incelenerek
hata tespiti yapılır ve düzeltme
işlemleri yapılır.

Taşınır sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm
cetveli, harcama birimi taşınır yönteim hesabı
cetveli, en son kesilen taşınır işlem fişi numarasına
ilişkin tutanak hazırlanır.
Harcama birimi yönetim hesabı cetvelinin bir nüshası
merkez konsolide görevlisine gönderilir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TAŞINIR MALZEME GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Taşınır kayıt ve kontrol
yetkilisidir.

150 kodunda kayıtlı tüketim
malzemelerinin kayıtları
yapılır.

Giriş işlemleri yapılır.

Çıkış işlemleri yapılır.

Taşınır işlem fişi hazırlanır.

Taşınır istek belgesi alınır.

253-254-255 kodunda kayıtlı
dayanıklı taşınır
malzemelerinin kayıtları
yapılır.

Tüketim malzemeleri ihtiyaç
sahibi birim yetkilisinin
onayını taşıyan taşınır
belgesi karşılığı teslim edilir.

Dayanıklı taşınırlar
kullanıma verilir.

Demirbaş, makine ve
cihazlara zimmet fişi
düzenlenir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YOLLUK İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Yurtiçi ve Yurtdışı geçici görev yolluklarında;
-Görevlendirme yazısı (Rektörlük oluru) veya harcama talimatı,
-Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
-Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme
belgesine bağlanır.
Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere
ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme
belgesine bağlanması gerekir.
-Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce
bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır.

Yurtiçi ve Yurtdışı geçici görev
yolluklarında;
-Atamalarda atama onayı, diğer hallerde
harcama talimatı,
-Personel nakil bildirimi,
-Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu
Bildirimi ödeme belgesine bağlanır.

Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir.

Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine “Kontrol edilmiş ve uygun
görülmüştür.” Şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir.

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

Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak “Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması”na göre yapılır.

