
 
 

Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 

Hizmetin 

Ortalama 

Tamamlanma 

Süresi 

(En Geç) 

1.  Birimlerin İhtiyaç Taleplerinin Karşılanması   

İhtiyacın ortaya çıkması ile ihtiyaç sahibi birimce yazılır. Talep 

yazısını yazan ihtiyaç sahibi birimi tarafından hazırlanır. Satın alma 
birimine iletilir ve uygun olan alım şekli ile alım yapılır.  

1 hafta 

2.  

Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlar  

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. 
maddesine göre yapılan alımlardır)  

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci 
maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale 

usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara 

uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu 
kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik 

kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince 

görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması 
yapılarak temin edilmesidir. 

Onay için gerekli belgeler : Onay belgesi, talep yazısı, piyasa fiyat 

araştırması tutanağı, varsa makine-teçhizat alımları için teknik 
şartname, varsa sarf malzemeleri için malzeme listesi ve 

malzemelerin özellikleri, varsa hizmet alımları için hizmet gerekçesi 

ve teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri. 
 

Ödeme için gerekli belgeler : Ödeme Emri Belgesi, vergi borcu ve 

SGK borcu sorgu yazısı, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, 
taşınır işlem fişi, hakkediş raporu ve hizmet alımı ise hizmet kabul 

tutanağı.  

  

1-2 hafta 

3.  İş Avansı İşlemleri 

İhtiyaçların, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 6183 Sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ön Ödeme 

Yönetmeliği ve Ön Ödeme Genel Tebliği uyarınca yapılması. 

Avansın Açılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:   

- Harcama yetkilisinin uygun görmesi, Ödeneğinin bulunması, 

Gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi 

veya zorunlu olması, Avansın üst sınırının merkezi yönetim bütçe 

kanunundaki tutarı geçmemesi, Avansın hangi amaçla 

kullanılacağının belirtilmesi, Avansların hangi iş için verilmiş ise 

yalnızca o işte kullanılması, Mutemetlerin görevlendirilmesinde adı, 

soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve 

imza örneğinin bulunması,  

- Muhasebe İşlem Fişi, Olur yazısı, Harcama Talimatı vb. 

Avansın Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler :  

- Mutemetlerin avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde 
muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını 

kapatması, Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için avans talep 

edilmemesi,  

- Ödeme Emri Belgesi, Kanıtlayıcı Belgeler (fatura vb.) 

3 Gün 

4.  Yolluk Avans İşlemleri 

İhtiyaçların, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunu , Ön Ödeme Yönetmeliği ve Ön 

Ödeme Genel Tebliği ve uyarınca yapılması. 

Avansın Açılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:   

- Harcama yetkilisinin uygun görmesi, Ödeneğinin bulunması, 

Gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi 

veya zorunlu olması, Avansın üst sınırının merkezi yönetim bütçe 

kanunundaki tutarı geçmemesi, Avansın hangi amaçla 

kullanılacağının belirtilmesi, Avansların hangi iş için verilmiş ise 

3  Gün 



yalnızca o işte kullanılması, Mutemetlerin görevlendirilmesinde adı, 

soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve 

imza örneğinin bulunması,  

- Muhasebe İşlem Fişi, Olur yazısı, Harcama Talimatı, Kafile Listesi, 

Mutemet Tayin Evrakları vb. 

Avansın Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler : - 

Mutemetlerin avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe 

yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatması, 

Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için avans talep edilmemesi,  

- Ödeme Emri Belgesi, Kanıtlayıcı Belgeler (fatura vb.) 

5.  Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri 

 

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliğ, İhale 
Uygulama Yönetmelikleri uyarınca temin edilmesi.  

 

Alımın Hazırlık Süreci 

  

 İhtiyacın Belirlenmesi 

 Şartnamenin Hazırlanması 

 Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi 

 İhale Usulünün Belirlenmesi 

 İhale ve /veya Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması 

 İstenecek Bilgi ve Belgeler ile Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi 

  

İhale Süreci 

  

 İhale Onayının Alınması 

 İhale Komisyonunun Kurulması 

 İhale ve/veya Ön Yeterlik İlanı 

 İhale Dokümanının Görülmesi/ Satın Alınması/ Değişiklik ve 

Açıklama Yapılması 

 İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi 

 Tekliflerin Sunulması 

 Tekliflerin Alınması ve Açılması 

 Tekliflerin Değerlendirilmesi 

 Bütün İsteklilerin Tekliflerinin Reddedilmesi ve İhalenin İptal 
Edilmesi 

 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 

 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 

 Sözleşmeye Davet 

 Sözleşmenin İmzalanması ve Karşılıklı Yükümlülükler 

 İhale Sonucunun İlan Edilmesi 
 

İhale Ödemeleri : Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesindeki gerekli evraklar. 

1 Yıl 

6.  Ayniyat (Taşınır Kayıt ve Kontrol) İşlemleri 

5018 sayılı Kamı Mali Yönetimi ve Kontrolü kanunun 3. Kısmında 

yer alan “Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri Bölümündeki” ilgili kanun 

maddeleri ile 2007-26407 Sayılı Resmi Gazetenin 18.01.2007 tarihli  
“Taşınır Mal Yönetmeliği” esaslarına göre işlemler yapılmaktadır. 

Taşınır kayıt giriş için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler: 
muayene komisyonu raporu, fatura ile KBS sisteminin taşınır modülü 
kullanılarak mal ve malzemelerle ilgili gruplandırma yapıldıktan 

sonra ilgili depoya giriş yapılır. 

Taşınır kayıt çıkış için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler: 
talep formu ile KBS sisteminin taşınır modülünden talep edilen 

ürünler demirbaş niteliğinde ise zimmete verme işlemi 

gerçekleştirilir; talep edilen ürünler tüketime yönelik mal ve 
malzemeler ise tüketime vermek sureti ile çıkış işlemi gerçekleştirilir. 

5 Gün 

7.  İlan Ödemeleri 

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak ödeme 

yapılmaktadır. 

 

İlan giderlerinin ödenmesinde; 

- Ödeme Emri Belgesi 

Harcama talimatı, 
- Fatura, 

-İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, 

televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak. 

 

3 gün 



8.  
Elektrik, su, telefon, ttnet ve vb. Fatura 
Ödemeleri  

 

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak  ödeme 

yapılmaktadır. 

 
 a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve 

kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı 

dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki 
elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; 

- Fatura, 

 b) Tekel niteliğinde olmayan ve ihale mevzuatına göre temin 
edilen elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin 

ödenmesinde; 

- Taahhüt dosyası, 
- Fatura, 

 ödeme belgesine bağlanır. 
 Farklı bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları 

halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü 

aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her daireye isabet 
eden tüketim bedeli tutarını gösterir belgenin ve sözleşmenin ödeme 

belgesine bağlanması gerekir. 

1 -3 Gün 

9.  Maaş Ödeme İşlemleri 

Memur Maaş Ödemesi : İşe başlama esnasında Atama Onayı, Maaş 

Nakil Evrakı, İşe başlama yazısı, SGK işe giriş bildirgesi, Aile durum 
bildirgesi, Banka hesabını gösterir yazı dikkate alınır. Daha sonraki 

maaş ödemelerinde, “Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemi” 

üzerinden işlemler yapılmaktadır.  Aynı sistem üzerinden Ödeme 
Emri Belgesi düzenlenerek aylık bordo dökümü, bordo icmali, 

personel bildirimi ve banka listesi eklenerek maaş ödemesi 

gerçekleştirilir. 
Aynı modül kullanılarak ilgili kamu çalışanının sosyal hakları, özlük 

hakları ve varsa ilgili kesintiler yapılır. 

 
  

5 Gün 

10.  Yolluk Ödemeleri 

6245 sayılı harcırah Kanununa istinaden yapılan yolluk 
ödemelerinde, Ödeme Emri Belgesine makam oluru, yurtiçi/yurtdışı 

yolluk bildirim formu ve harcamalarını gösterir resmi belgeler 

eklenerek ödeme gerçekleştirilir. 

1-5 gün 

11.  Personel Yıllık İzinleri İzin talebi ve sonrasında izin formunun imzalanması 1 gün 

12.  

Evrak Kaydı 

Evrakların Paraflanması  
Evrakların Dağıtılması  

Giden Yazışmalar ve Takibi 

Yazı işleri Müdürlüğümüzden  Başkanlığımız Gelen Evrak 
Yetkilisine evraklar gelmesi ve kayda alınması. 

 Kayda giren evrakların birimin yetkilisi tarafından paraflanan ve 

havale edilen evrakların birimde çalışanlara dağıtılması. 
Gelen evraklar doğrultusunda dağıtımın yapılması 

1 Saat  

1 Saat  
10 Dakika  

Süresiz 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 

tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İsim Remzi BAŞÇIK İsim Ahmet Gündoğdu 

Unvan Şube Müdürü V. Unvan Daire Başkanı 

Adres İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adres İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Tel (0426) 216 00 12/32 43--5107 Tel (0426) 216 00 12/32 52 

Faks (0426) 216 00 11 Faks (0426) 216 00 11 

e-posta  e-posta  

 


