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HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 

                     

(2015/01) 

 

  26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik 

ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak, ayrıca da 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek işlemlerde uygulama bütünlüğünün 

oluşturulması amacıyla 5018 Sayılı Mali ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Bütçe Kanunları ile ve bunlara paralel olarak düzenlen 

mevzuat gereği aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

   1- 2015 mali yılı harcama işlemlerine esas olmak üzere bütçe ile ödenek tahsis edilen 

birimlerden Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterlik (Özel Kalem) harcama 

yetkilisi olarak her birimin üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak yetkilendirilmiştir. Analitik 

Bütçe Sınıflandırmasının parasal sınırlara bakılmaksızın kurumsal sınıflandırmalar aşağıdaki 

gibidir; 

 

38 92 0 1 901 Özel Kalem (Rektörlük) 

38 92 0 1 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 

38 92 0 1 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 905 Personel Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

38 92 0 1 912 Hukuk Müşavirliği 

 

         2- Aşağıda kurumsal kodları yer alan Akademik Birimlerimizin ( Fakülte, Enstitü, 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında) ve Araştırma Merkezlerimizin harcama yetkililiği 

görevi ilgili birimin en üst yöneticisi, gerçekleştirme görevliliği ise harcama yetkilisine 

hiyerarşik olarak en yakın kademedeki idari veya akademik personeller arasından harcama 

yetkilisince görevlendirilecek olan personel tarafından yürütülecektir. 
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38 92 0 1 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

38 92 0 1 300 Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

38 92 0 1 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 

38 92 0 1 432 Fen Edebiyat Fakültesi 

38 92 0 1 443 Mühendislik Fakültesi 

38 92 0 1 447 Ziraat Fakültesi 

38 92 0 1 500 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

38 92 0 1 535 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 

38 92 0 1 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

38 92 0 1 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

38 92 0 1 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 

38 92 0 1 654 İlahiyat Fakültesi 

38 92 0 1 655 Turizm Fakültesi 

38 92 0 1 672 Beden Eğitimi ve Sor Meslek Yüksekokulu 

38 92 0 1 700 Iğdır Meslek Yüksekokulu 

38 92 0 1 701 Tuzluca Meslek Yüksekokulu 

38 92 0 1 730 Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

38 92 0 1 731 Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

38 92 0 1 732 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

          3-  Harcama Yetkililerine İlişkin Olarak: 2015 mali yılında bütçe ile ödenek tahsis 

edilen birimlerin Harcama Yetkilisi olarak Birim Yöneticileri belirlenmiştir. Ayrıca Birim 

Yöneticilerince kendilerine hiyerarşik olarak en yakın kademe yöneticileri arasından (harcama 

belgelerinin düzenlenmesi yönünden) belirlenecek ve gerçekleştirme görevlileri de harcama 

belgelerinin düzenlenmesi görevini yürüteceklerdir.  

 

 Harcama Yetkilerinin görevde bulunmamaları halinden harcama yetkiliği görevi vekaleten 

yürüten personelde olacaktır. 

 

Üniversitemiz personelinin yürütücülüğünde sürdürülen projelerde (BAP, AB, TÜBİTAK, 

Kalkınma Ajansı projeleri ile ERASMUS, FARABİ vb.) Harcama Yetkilisi proje yürütücüsü 

olmaktadır. Gerçekleştirme görevi ise etkin bir koordinasyon sağlanması amacıyla Proje 

Yönetim Biriminde toplanacak, Proje Yönetim Birimi personeli projeler konusunda 

uzmanlaştırılacak ve yürütülen projelerin Gerçekleştirme Görevlisi de Proje Yönetim Ofisi 

içerisinden birim yöneticiliği tarafından belirlenecektir.  
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  4- Mali Yıl Başında, Harcama Birimlerince (Proje Yönetim Birimi dahil); 

- Harcama Yetkilileri ile Gerçekleştirme Görevlilerinin adı-soyadı, imza örnekleri ve resmi 

e-posta adresleri (Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişlerini imzalamaya yetkili olanlar),  

 

- Muayene ve kabul komisyonu üyeleri adı-soyadı ve imza örnekleri, 

- Harcama yetkilisi mutemetlerinin adı-soyadı ve imza örnekleri,   

 

Ocak Ayının 30’una kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilecektir. 

Birimlerimizce birim yöneticisi dışında belge onaylama (aslı gibidir yapma vb. yetki) 

verilen personel isim listesi Daire Başkanlığına bildirilecektir. 

 

Harcama birimleri tarafından bütçe ile ilgili aktarma, ekleme ve ödenek serbestisine ilişkin 

talepler, Harcama Yetkilileri tarafından yazılı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 

bulunacaklardır. 

 

Bütün birimlerin bütçe uygulaması, ödenek dağıtımı ve göndermesine ilişkin işlemler Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülecek, yürütülen işlemler Rektör Onayına müteakip strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgili harcama birimine intikal ettirilecektir. 

 

             5- Üniversitemiz Birimlerince özlük haklarını etkileyecek terfi, atama, geçici 

görevlendirme gibi değişiklikleri izleyen hafta içerisinde Personel Daire Başkanlığınca Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına iletilecektir. 

 

            Üniversitemizden naklen atanan personelin “ Personel Nakil Bildirimleri” de ilgilinin 

dairesinin tanzim edeceği nakil bildiriminin düzenlenmesi ve Personel Daire Başkanlığının 

onayını takiben Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.  

 

   6 - Üniversitemiz Personelinin maaş, özlük, sosyal yardımlar ile ek ders ödemelerine 

yönelik harcama belgeleri KBS sisteminden düzenlenecektir. Maaş ve özlük haklarına yönelik 

düzenlenecek ödeme belgelerinde yasal kesintilerin gösterildiği listelerin ve toplu ödemeler 

dışında kalan bireysel ödemelerde Onay/Harcama Talimatı aslının ödeme emri belgesine 

eklenmesi sağlanacaktır. 

 

 Ayrıca toplu ödeme içeren belgelere (ek ders, fazla çalışma vb..) eklenen listelerde ödeme 

yapılmayacak personele at bilgilere yer verilmeyecek banka listelerinde banka adı, harcama 

biriminin adı, birim ve personel banka hesap numaraları yazılacak ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca belirlenecek formatta liste tanzimi yapılacaktır. Belirtilen türden ödemeler 
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harcama birimlerimiz adına açılan maaş ödeme hesaplarından personel hesaplarına çıkış 

yapılacaktır. 

 

 7 -  Kredi Açma Taleplerine İlişkin Olarak ;  Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlara İlişkin 

Tebliğde belirtilen tutarları aşan kredi taleplerine ilişkin “ Kredi Talep Formları1 kredi 

açılmadan önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek, onaylanan formlar Daire 

Başkanlığınca yazı ekinde ilgili birime iade edilecektir. Kredi talep formu onaylanmadan kredi 

açma istekleri işleme alınmayacaktır. (Kredi Talep Formu) Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının web sayfasında bulunmaktadır. 

 

 8 –  Personel ve İş Avanslarına İlişkin Olarak; Personel ve İş avansı ödemelerinde 

avansın verildiği tarihten itibaren personel avansları için 1(bir) ay, iş avanslarından 3(üç) ay 

içerisinde mahsup işlemleri yapılarak muhasebeleştirmek üzere Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına gönderilecektir. 

 

     9 - Harcama Süreci ve Belgelendirme Açısından;  

a) Harcama Birimleri, harcama işlemleri ile ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi 

gereken belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmiş olması halinde; tamamlanmak üzere 

ilgili birime iade edilecektir. Hata ve Noksanı giderilen harcama belgeleri hatalarının 

düzeltildiğine daire yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

 

   Harcama birimlerince belgeleri üzerinde etkin bir kontrol yapılmasını teminden 

düzenlenen belgelerin açık ve anlaşılabilir olmasında dikkat edilecek, özellikle harcamanın türü 

ve niteliğine göre açıklayıcı ifadeler kullanılmasına özel gösterilecektir. 

 

       Toplu yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeme ve avans işlemlerinde onay belgesi 

ekinde alınacak mal ve malzemenin gösterildiği detaylı ve onaylı liste eklenecektir. 

 

b) 31 Aralık 2005 tarih ve 26040 Sayılı (3.mükerrer) Resmi Gazetede Yayımlanan İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmeliğin İdarece 

yapılacak düzenlemeler başlıklı 27. maddesine istinaden Üniversitemiz Harcama 

Birimlerince yapılacak tüm harcamalar ( Maaş, Ek Ders, Yolluk, Elektrik, Su, 

Telefon, İnternet harcamaları hariç) Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak 

komisyonda ön incelemeden geçtikten sonra Mal ve Hizmet Alımları için iş ve  

işlemler başlatılacaktır. Muayene Kabul Kontrol Komisyonu onayından önce ikinci 

bir kontrolden geçtikten sonra uygun görülen harcamalar, ödeme emri belgesi 

düzenlendikten sonra  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. 
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          10- İhale Komisyonu Üye Tespitine ilişkin Olarak; Harcama Birimlerince yapılacak 

ihalelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Mali Uzman Üye talep edilecektir. 

         11- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca teslim alınan harcama belgeleri mevzuat gereği 

kontrolleri yapılacak, eksiklikleri tespit edilmesi halinde gerekçeleri yazılarak yazı ekinde ilgili 

birime iade edilecektir. Harcama evrağına ait eksikliğin giderilmesine müteakiben ödemesi 

yapılacaktır. 

 

          12 - Doğrudan Temine İlişkin O1arak ; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesine  

göre Yapılacak mal ve hizmet alımı bedellerinin ödemelerinde ödeme emri ve eki belgelerinin 

düzenlenmesinde; 

a) Onay Belgesi düzenlenmesi (Piyasa fiyat araştırması ile muayene ve kabulde görevli 
personel isim ve imza örneklerini de içerecek şekilde hazırlanmış olacaktır.), 

b) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının tanzim edilmesi, (MYHB Yönetmeliği, Örnek 
No:2) 
c) Harcama Yetkilisi onay belgesinin düzenlenmesi 
d) Gerekli görülmüş ise sözleşme düzenlenmesi (sözleşmeye ilişkin damga vergilerinin 

vergi dairesine ödendiğine ilişkin makbuzla birlikle), 
e) Fatura eklenmesi, 
f) Muayene ve kabul komisyonu tutanağının tanzimi (kabul işleminin idarece 
yapılması 

halinde ise idarece düzenlenmiş belge), 
g) Taşınır İşlem Fişinin ve gerekli diğer belgelerin tanzimi, 
h) Harcama Birimlerince mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemlerde Tahsilat Genel 

Tebliği ile belirtilen tutarı aşan (2015 yılı için 2.000 TL"dir.) ödemelerde mükerrer 
işlem yapılmasının önlenebilmesi amacıyla vergi borcu sorgulamasına ilişkin belge 
eklenecektir. 

i) Yukarıda belirtilen sıralamada ödeme emri belgesi ekine bağlanacak ve ayrıca 
kanıtlayıcı belge niteliğine haiz olmak üzere düzenlenen belgelerin birer nüshası 

da ilgili harcama biriminde muhafaza edilecektir. 
 

j) Gerçekleştirme Görevlileri tarafından ön mali kontrolün Harcama Birimince 

yapıldığını belirten "Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür" şerhi tüm ödeme 

belgelerine düşüldükten sonra ödeme emri belgesinin 2. nüshası ile birlikte Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına intikal ettirilecektir. 
 

Ödeme belgelerinin tanziminde yukarıda belirtilen sıralamaya (Sondan başa doğru - (i) 

bendinden (a) bendine - sıralama) dikkat edilecek, doğrudan temin belgeleri ekli forma göre 

dizi pusulası tanzim edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. Düzensiz bir 

şekilde gönderilen ödeme belgeleri işleme alınmadan ilgili birimine iade edilecektir. 
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    13- Harcama birimlerince düzenlenen ödeme belgelerinde; 

a) Mevzuatında yer aldığı halde içeriğinde eksik bilgi veya ekinde eksik belge bulunan 
harcama işlemlerine ait belgeler, 
b) Belge düzenlendikten ve Harcama Yetkilisince imzalandıktan sonra üzerinde silinti, 
kazıntı veya düzeltme bulunan belgeler. 
c) Tarihsiz olarak tanzim edilmiş bulunan belgeler, 
d) Esas ve Usuller kapsamında hazırlanmadığı tespit edilen taahhüt ve harcama 
belgeleri, 

e) Mevzuatı gereği kanıtlayıcı niteliğe sahip Resmi nitelikte bir belge içermeyen ön 
ödeme ve harcama belgeleri, işleme alınmaksızın ilgili birimine iade edilecektir. 
f)HYS(Harcama Yönetim Sistemi)üzerinden yapılan ödemelerde açıklama kısmına 

kişinin adı, soyadı kurumun veya firmanın tanıtıcı ismi yazılarak ödemenin türü özellikle 

belirtilecektir. (ÖRNEK: Onur BARIŞ Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Avans Ödemesi) 

 

14- Harcama Belgelerinin Gönderilmesine İlişkin Olarak; Düzenlenen 
Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgeleri Harcama Yetkililerince; Harcama Yönetim 
Sistemi (HYS) ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ile taşınır mal alımlarına 
ilişkin olarak Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden (TKYS) Muhasebe Birimine 

gönderilmelerini müteakip ödeme işlemine esas olmak üzere "Teslim Listesi" ekinde imza 
karşılığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Belirtildiği şekilde gönderme 

işlemi tamamlanmadan Başkanlığa intikal ettirilen veya görevli memur eliyle teslim 

edilmeyen ödeme belgeleri ve ekleri işleme alınmaksızın ilgili birime iade edilecektir. 
 

Teslim listesine harcama yapan birim adı, bütçe yılı ve harcamanın ekonomik kodu (830 
hesabın ekonomik kod detayı) tam olarak yazılacaktır. 
  

           15- Ek Ders Ödemelerine İlişkin Olarak; süre sınırlamasına gidilecek, her ayın en geç 

3. işgünü mesai bitimine kadar ilgili personelce düzenlenecek bildirimlerin ilgili Akademik 

Birimlere verilmesi sağlanacak, aynı ayın 6. işgünü mesai bitimine kadar da Akademik Birimler 

KBS sistemine veri girişini tamamlayacaktır. Veri girişinin tamamlanmasını müteakip 

düzenlenen ödeme belgeleri en geç 10. işgünü mesai bitimine kadar ödenmek üzere Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. Her bir harcama birimi kendi ek ders ödeme 

belgelerini düzenleyecek, zamanında ödeme yapılmasını sağlayacaktır. 2. öğretim ek ders 

ödemelerinde ödenek üstü harcama yapılmayacak şekilde ders planlaması yapılacaktır. Ödemeye 

ilişkin belgelerini zamanında teslim etmeyen personel veya birimin ek ders ödemeleri mali yılın 

son ayında ödenecektir. 
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             16- Tarifeye Bağlı Ödemelere İlişkin Olarak; Telefon, elektrik, su, doğal gaz vb. 

fatura ödemeleri ile birden fazla fatura içeren ödeme belgeleri için tanzim edilen Ödeme Emri 

Belgesine Gerçekleştirme Görevlisi tarafından 2 nüsha düzenlenerek onaylanmış ve fatura 

bilgilerinin gösterildiği detay listenin (Telefon ödemelerinde "Görüşmeler Resmidir' kaşesi 

basılarak birim yetkililerince onaylanması gerekmektedir.) eklenmesine dikkat edilecek, 

belirtilen türden toplu fatura ödemesi yapılan bütün ödemelere liste eklenecektir. HYS(Harcama 

Yönetim Sistemi üzerinden) yapılan telefon, su, elektrik, internet ödemelerinde açıklama kısmına 

faturanın ait olduğu birim, faturanın ait olduğu ay ve faturanın abonman numarası özellikle 

belirtilecektir. (ÖRNEK: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2014 0476 226 49 13 No’lu 

telefon fatura ödemesi)  

              17 - Vergi Matrahlarına İlişkin Olarak; Harcama Birimlerince fazla çalışma, 
antrenörlük ücreti, ek ders vb. ödemelere ilişkin vergi matrahlarının takibinde gereken özen 
gösterilecek ve vergi kaybına neden olunmaması bakımından matrahların ödeme işlemini 
müteakip KBS sistemine ek matrah olarak girilmesi sağlanacaktır. 

             18 -  Kurslara katılma Giderleri; Personele yönelik kurum dışında düzenlenen 
eğitimlere katılım; Üniversitemizde görevli tüm idari personelin eğitim, seminer gibi programları 
Genel Sekreterlik tarafından organize edilerek üst yönetici onayından sonra birimlerimize 
bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim ve seminere katılan personelimiz fatura ya da fatura yerine 
geçen resmi belgelerini mutlaka temin edecekler, fatura ya da fatura yerine geçen belge ile 
belgelendirilemeyen katılım giderleri ödenemeyecektir. 

             19 - Yolluk Ödemelerinde; Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı tüm birimlerde 
görevli personellerin geçici görevlendirme işlemlerinde Üst Yöneticinin onayı şarttır. Bunun 
dışındaki akademik birimlerdeki idari personellerin geçici görevlendirmelerinde harcama 
yetkilisinin onayı yeterlidir; ancak uçakla yapılan seyahatlerde akademik ve idari personellerin 
görevlendirmelerinde (idari ve Akademik yöneticilerin görevlendirmeleri dışında diğer 

personel için uçakla seyahat için olur verilmeyecektir.) Üst Yönetici Onay'ı mutlaka 
bulunacak, ilgili havayolu firmalardan onaylı elektronik yolcu seyahat belgesi (e-bilet, "Fatura 

yerine geçer" ibaresi bulunacaktır.) ya da uçak bileti ile birlikte varsa ilgili firma tarafından 
düzenlenen fatura veya biniş kartları ödeme belgesine eklenecektir. 
 

 Yolluk giderlerine ilişkin bildirimlerde birim personelince yapılan harcamanın türü, 

tutarı ve tarihlerinin ayrıntılı olarak gösterilmesine, birimlerimizce saat kısımlarının 

doldurulmasına, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 39. maddesinin uygulanmasına ve geçici 

görev yolluğu ödemelerinde Onay aslının ödeme belgesine eklenmesine özen gösterilecektir. 
 

İl içi ve dışı toplu yapılacak geçici görevlendirme ve seyahatlerde öncelikle 
Üniversitemiz araç imkânları değerlendirilecek, araç imkânlarının yetersiz olduğunun yazılı 
olarak tespit edilmesi halinde araç kiralama yoluna gidilecektir. 
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Yolluk giderlerine ilişkin bildirimlerde birim personelince yapılan harcamanın türü, tutarı 

ve tarihlerinin ayrıntılı olarak gösterilmesine dikkat edilecek, özellikle saat kısımlarının 

doldurulmasına dikkat edilecek ve yolluk ödemelerinde 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 39. 

maddesinin uygulanmasına özen gösterilecektir. 

a) 6245 sayılı Harcırah Kanunu madde 39' a göre memuriyet mahalli dışına 

gönderilenlerin gündeliği: 
 

"Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. 
Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda 
öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini 
geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." 

 

b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 39'a göre "Öğretim elemanlarının 
kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri 
bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve 
inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir 
haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, on beş güne kadar Rektörler izin 
verebilirler. Bu şekilde on beş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve 
incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner 
sermaye gelirlerinden ödenmesi gereken durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve 
Rektörün onayı gereklidir. 

 

c) Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan yurt 
dışına gönderilme halleri dışında mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini 
artırmak veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
üniversiteler itibariyle bir yılı geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler 
dâhilinde yurt dışına gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla dış burslara dayanılarak da 
gönderilebilirler. Belirlenen kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağıtımı 
üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı, gönderilme ise ilgili yönetim kurulunun 
kararı ve rektörün onayı ile olur. Zorunlu hallerde yurt dışında kalma süresi ilgili yönetim 
kurulunun kararı ve rektörün onayı ile yarısına kadar uzatılabilir. Bunlar hak ve yükümlülükleri 
bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin 
tabi oldukları hükümlere tabi olurlar. Ancak, bunlara yapılacak ödemenin miktarı Devlet 
memurlarına yapılacak ödemeyi geçmemek üzere üniversite yönetim kurulunca daha düşük 
olarak tespit edilebilir. Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı kuruluşlarınca burs veya 
ücret sağlananlar, görev yapacakları sürece Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara 
göre üniversite yönetim kurulunun kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli de sayılabilirler 
 

 d) Gerek birinci fıkraya göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt içinde ve yurt 
dışında bir yere gönderilenler olsun, gerekse ikinci fıkraya göre gidiş-dönüş yol yevmiyesi ile 
gideri ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilenler olsun, bunlara verilecek yolluk, emsali Devlet 
memuruna verilen yolluğun aynı olmak üzere genel hükümler çerçevesinde tespit edilir. Geçici 
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görev yolluğu Yükseköğretim Kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden üniversite 
dışındaki kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir 
 

 Üniversitemizin yolluk ödenekleri kısıtlı olduğundan; ödeneği olmayan 

görevlendirmelere ödeme yapılmayacaktır. 

             20 - Jüri Ücreti Ödemelerinde; Doçentlik sınav jüri üyeleri ile Yardımcı Doçent, 

Doçent ve Profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ödenecek ücrete ilişkin usul 

ve esaslar yönetmeliğinin 4(dört)maddesine göre; Öğretim Üyeliğine atama jüri ücreti 

ödemelerinde kurum bazında altı görevden fazla jüri ücreti ödenemeyeceğinden harcama 

birimlerimizce jüri ücretleri tahakkukunun yapıldığı sırada ilgiliden taahhütname mutlaka 

alınacaktır. Akademik birimlerimizce fazla ödeme yapılmaması için Personel Daire Başkanlığı 

ile koordinasyon sağlanarak gereken tedbirler alınacaktır. Anılan görevlendirmelere ilişkin belge 

asılları ödeme belgelerine eklenecek harcama birimlerince bu konuda gereken hassasiyet 

gösterilecektir. 

            21 -  Banka Hesaplarına İlişkin Olarak; Hak sahiplerinden alacaklarının aktarılmasını 
istedikleri banka şubesi ve IBAN hesap numaralarını ihtiva eden yazılı talepleri alınacak, talebin 
altına veya uygun yerine Harcama Yetkilisi veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından "imzanın 

istihkak sahibi ............. ait olduğu tasdik olunur." şerhi ile onaylandıktan sonra dilekçe ödeme 
evrakına bağlanacaktır. Söz konusu banka şubesi, şube kodu ve hesap numarası ödeme emri 

üzerinde de eksiksiz gösterilecektir. 
 

Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgeler üzerindeki 
IBAN ve hesap numaralarını içeren şerhler yazılı müracaat olarak kabul edileceğinden, 
alacaklıların ayrı bir yazı ile başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

Üniversite personeline yapılacak ödemeler ilgililerin maaş hesaplarına aktarma suretiyle 
yapılacağından ilgililerin ayrıca yazılı talepleri aranmayacaktır. 

 

Ödeme Emri Belgesi üzerinde ödeme yapılacak hesap numarası kısmında banka 
şubelerine, şube kodlarına ve "IBAN" numaralarının yazılmasına özen gösterilecektir. IBAN 
numarası bulunmayan veya yanlış yazılmış olan ödeme belgeleri düzeltme yapılmasını teminen 
işleme alınmaksızın ilgili birimine iade edilecektir. 
 

22- Taşınır mal kayıt işlemleri; TKYS sisteminden yürütülecek ve diğer sistemlere 
yapılan kayıtlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca; 

a) Harcama birimlerimizin birbirleri arasında yapacakları devirlerde, taşınır devir 

fişlerinin devir alan ve veren harcama birimince TKYS sistemine giriş ve muhasebe 

birimine gönderilmesi sağlanarak sistemden alacakları dökümler izleyen 7 (yedi) gün 

içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. 
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b) Harcama birimleri taşınır kayıt kontrol yetkilileri tarafından Üniversitemiz 
muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen 
taşınırlardan, satın alma suretiyle edinilen ve muhasebe kayıtlarına alınan taşınırlara 
ilişkin yapılacak düzeltme işlemlerinde Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi ile 
koordinasyon sağlanmadan taşınır işlem fişlerine onay iptal işlemi uygulanarak 

değişiklikler yapılmaması sağlanacaktır. 

c) 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabında izlenen tüketim malzemelerinin kullanımını 

gösteren II. düzey detay kodu bazında düzenlenmiş "Tüketim Malzemeleri Çıkış 

Raporları"nın üç aylık dönemler itibariyle en geç üç aylık dönemin son işgünü (Mart, 

Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son işgünü) mesai bitimine kadar Daire 

Başkanlığı Muhasebe Biriminde olacak şekilde gönderilmesi konusunda gereken 

hassasiyet gösterilecektir. 
d) Alımı yapılarak bedeli ilgili firmaya/kuruma ödenmeden ambar girişi yapılan 

taşınırların birimler arası devri yapılmayacak, ödemeye ilişkin belgelerin Daire 
Başkanlığına ulaştırılmasını müteakip ödeme yapıldıktan sonra devir işlemi 
gerçekleştirilecektir. 

e) Üniversitemiz personeli yürütücülüğünde sürdürülen projeler kapsamında alımı yapılan 
taşınırlara ilişkin taşınır işlem fişleri, alımın yapılmasını müteakip 7 işgünü içerisinde 
personelin bağlı olduğu birim tarafından düzenlenerek muhasebeleştirilmek üzere Daire 
Başkanlığına gönderilecektir. 

f) Üniversitemiz Taşınır Kayıt ve Konsolide işlemleri Daire Başkanlığımızca 

görevlendirilen personel tarafından yürütülecek ve koordine edilecektir. 

            23 - Ödemelerde gecikmelere meydan verilmemesi bakımından ödeme belgelerinin 

tanziminde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Genel Tebliği ile yukarıda 

belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve düzenlenen belgelerin eksiksiz ve hatasız düzenlenmesi 

gerekmektedir. Üniversitemiz özel bütçe Muhasebe Hizmetleri Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına bağlı birim tarafından yürütülmekte olduğundan birimlerimizin belgelendirme ve 

uygulama açısından Daire Başkanlığının mevzuat kapsamındaki uyarıları doğrultusunda gerekli 

hassasiyet ve özeni göstermeleri gerekmektedir. Daire Başkanlığının Harcama Yetkililerine 

danışmanlık görevi bulunması nedeniyle uygulamada tereddüde düşülen konularda Daire 

Başkanlığının görüşüne başvurularak işlem tesis edilmesi gerekmektedir 

             24 - Yukarıda yer alan açıklamalar ile Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, Mali 
İşlemler Süreç Akım Şeması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının internet sayfasında 
(http://www.igdir.edu.tr/yonetmelikler.aspx) yayınlanan hükümler dışında mali işlem tesis 
edilmesi gereken durumlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. 
Ayrıca Üniversitemiz Birimlerine yönelik açıklayıcı ve düzenleyici işlemlere ilişkin duyurular 
Daire Başkanlığı web sayfasından duyurulmakta olduğundan harcama birimlerince 
gerçekleştirilecek işlemlerde anılan sayfada yapılan duyurular dikkate alarak harcama işlemleri 
tesis edilecektir. 

http://www.igdir.edu.tr/yonetmelikler.aspx
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              25 - Kamu İhale Yasası ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, 
Harcama birimlerimizin mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri için aşağıdaki hususlara uyulması 
yasal zorunluluktur. 

       2015 Bütçe yılı Bütçe Kanunu ile üniversitemize ayrılan ödeneklerden mal ve hizmet 
alımları ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımın öğrencilere yönelik tören temsil giderleri. 
Rektörlük Makamının tören temsil giderleri ile ilgili olarak avanslar dâhil, işlemin Rektörlük 
Makamından ve Rektör vekilinden alınacak onaydan sonra işlem başlatılacak, alınacak onayda; 
Doğrudan temin, tören temsil giderleri dahil, tüm alımlar için satın alınacak mal ve hizmet 
kalemlerinin içeriğiyle ilgili olarak, nitelik itibariyle neler olduğunu, miktarlarını, yaklaşık 
tutarlarını ve gerekçeleri ile bunların nerelerde kullanılacağını ayrı ayrı gösteren ayrıntılı bir liste 
ile makamdan alınacak onay ekinde sunulacaktır. 

a) Yatırım projelerin kısa sürede tamamlanması için işin süresine uygun ödeneğin olması 
gerekir. Öngörülen iş için, ilk yıl için proje maliyetinin %10'undan az olmaması şartıyla 
ödeneğin serbest olması gerekmektedir. 

b) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine 
göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek 
miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri 
için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını 
hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya 
kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10'unun aşılıp aşılmamasıdır. 

c) Mal, hizmet, yapım ve onarım işlerinde ihalelerin zamanında sonuçlanması, rekabeti 
engelleyen doğrudan temin, pazarlık gibi işlemlere gerek kalmaması için mal ve hizmet 
alımlarının, ihale sonuçlarına itiraz, yargı yoluna gitme ve hizmetlerin aksamaması bakımından 
ihalelerin yılın ilk 9 ayında yapılması esastır. 

 

Üniversitemiz (2014/01) No’lu "Harcama İşlemleri Genelgesi" yürürlükten kaldırılmış 
olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak olan ödemelerin etkin ve sağlıklı bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Birimlerimizce uygulamanın yukarıda yapılan 
açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunu rica ederim. 

 

  

  

                  Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ 

                      

                       Rektör 

 

 

DAĞITIM : 

Tüm Harcama Birimlerine  
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DOĞRUDAN TEMİN DOSYASI EVRAK DİZİNİ  

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d Maddesi kapsamında) 

 
 

SIRA 

NO 
EVRAK ADI VAR YOK 

1 Rektörlük Onay Belgesi   

2 Piyasa Fiyat Araştırma ile Muayene Kabul Komisyon 
görevlendirilmesi (isim ve imza örneklerini içerecek şekilde) 

  

3 Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının Tanzim Edilmesi 

( MYHB Yönetmeliği, Örnek No:2) 

  

4 Harcama Yetkilisi Onay Belgesi   

5 Gerekli Görülmüş ise Yüklenici firma ile yapılan sözleşme 

(sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair makbuz) 

  

6 Fatura   

7 Muayene Kabul Komisyon Tutanağı   

8 Taşınır İşlem Fişi   

9 Vergi Borcuna sorgulamasına ilişkin belge ( KDV dahil toplamı 

2.000,00 TL tutarlarını aşan faturalar için) 

  

10 Ödeme Emri Belgesi   

    

    

    

 Gerçekleştirme Görevlisi                     Harcama Yetkilisi 

 

        …/…/2015                 …/…/2015 


