
Evet Cevap yazısı 
gerekli mi? Hayır

Dekan/Bölüm Başkanı/Fakülte 
sekreteri onayı iş akışı

Giden evrak iş 
akışı

Cevap yazısının birim amirlerine imzaya 
sunulması

RESMİ YAZIŞMALAR
İŞ AKIŞI

Resmi yazı

Gelen Evrak İş 
Akışı

Evrakın havale edilen 
personele imzakarşılığı 

zimmetlenmesi

Havale edilen personelin cevap yazısının 
yazılması ve paraflanması

Cevap yazısı

Evrakın ilgili 
dosyaya 

kaldırılması

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



FAKÜLTE KURULUNA ÜYE SEÇİMİ
İŞ AKIŞI

Başlangıç

Fakülte Kuruluna üye seçimi için kadrolu öğretim üyelerine (Prof., 
Doç. ve Dr. Öğr. Üyeleri için ayrı ayrı) Dekanlık tarafından davet 

yazısı yazılır.

Gizli oyla yapılacak seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarf
hazırlanır.

Seçim için davet edilen öğretim üyeleri arasında yoklama yapılarak
katılım tutanağı imzalatılır.

Toplantı için yeterli

Evet çoğunluk sağlandı mı? Hayır

Yönetim Kuruluna seçilecek üyelikler 
için (Prof., Doç. ve Dr. Öğr. Üyeleri ) ayrı 

ayrı belirlenerek ilan edilir.

Gizli kullanılan oyların açık sayımı
sonucunda en fazla oyu alan aday/

adayların 3 yıl süreyle kurul üyeliğine 
seçildikleri tutanak altına alınarak ilan

edilir.

Karar yazılarak kurul üyelerine
imzalatılır

Seçim sonucu Dekanlık tarafından 
seçilen aday/adaylara ve Rektörlüğe yazı 

ile bildirilir.

Yazışmaların bir örneği seçilen adayın
Bitiş

özlük dosyasına konulur.

Toplantı başka bir tarihe ertelenir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ
İŞ AKIŞI

Başlangıç

Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek için Fakülte Kurulu üyelerine
toplantı davet yazısı yazılır.

Gizli oyla yapılacak seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarf
hazırlanır.

Oluşturulan gündem, toplantı tarihi, saati ve yeri belirtilerek yazılı
olarak imza karşılığı kurul üyelerine tebliğ edilir.

Toplantı için yeterli

Evet çoğunluk sağlandı mı? Hayır

Toplantıya katılan üyelere toplantı katılım
tutanağı imzalatılır.

Gizli kullanılan oyların açık sayımı 
sonucunda en fazla oyu alan aday/ adayların 

3 yıl süreyle kurul üyeliğine seçildikleri 
tutanak altına alınarak ilan edilir.

Seçim sonucu Dekanlık tarafından seçilen
aday/adaylara ve Rektörlüğe yazı ile

bildirilir.

Yazışmaların bir örneği seçilen adayın
Bitiş

özlük dosyasına konulur.

Toplantı başka bir tarihe ertelenir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
İŞ AKIŞI

Başlama

Öğretim üyesi ihtiyacına göre kadro talepleri Rektörlüğe
iletilir ve uygun görülen alanlarda kadro açılır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine İlk Defa Başvuran Veya
Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini

Değerlendirme Formu Beyannamesi ve ekleri ilgili
komisyona gönderilir.

Başvuru
Evet şartlarına uygun Hayır

mu?

3 kişilik bilim jürisi oluşturulur ve Başvuru kabul edilmez.
dosyalar jüriye gönderilir.

Jüriden gelen kararlar FYK da
Bitiş

görüşülür.

Karar rektör onayına sunulur.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



BÖLÜM BAŞKANI ATAMA
İŞ AKIŞI

Başlama

Dekan, Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı
 görüşlerini dikkate alarak bir öğretim üyesini

Bölüm Başkanı olarak belirler.

Belirlenen Öğretim
Üyesinin 2. idari
görevi var mı?

Evet
Hayır

Hayır

Bölüm Başkanı atamasını
Dekan, Bölüm Başkanını atar ve

Rektörlük makamının onayına
atamayı Rektörlüğe bildirir.

sunar.

Bitiş

Rektör
onayladı mı?

Evet

Bölüm Başkanı olarak ataması
yapılır.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Seçime üye tam sayısının 
yarısından fazlası katıldı mı?

Seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy 
pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik ihtimaline 

karşı yeteri kart ve zarf yedekte bekletilir

İkinci turda seçime 
katılan üye sayısı 

yeterli mi?
Dekan seçime 

katılan üye 
sayısının 

yarısından 
fazlasının oyunu 

alan adayı 
anabilim dalı 

başkanı olarak 
belirler

Üyelerin 
seçiminin 

yapılacağı yer 
saat yeniden 

belirlenir

A

ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATAMASI
İŞ AKIŞI

   
Evet 

Hayır

   Hayır

Evet 

Hayır

Evet 

Üçüncü turda
   seçime katılacak

üye sayısı yeterli 
mi? 

Hayır

Evet 

Hayır

Dördüncü turda seçime 
katılan üye sayısı yeterli mi?

Anabilim dalında görevli Profesör, Doçent, 
Yardımcı Doçent ve öğretim görevlileri 
dekanlık tarafından toplantıya çağrılır.

Anabilim dalı olarak atanabilecek 
öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 

en çok iki kişimi?

Anabilim başkanı seçim 
süreci başlatılır

Hayı r

İlk turda salt 
çoğunluğu 

sağlayan aday 
var mı?

Evet

İkinci turda salt 
çoğunluğu sağlayan 

aday var mı?

Evet

Evet

Hayır

Evet

Üçüncü turda salt 
çoğunluğu sağlayan 

aday var mı?

Üçüncü tura 
geçilir

Seçim 
tamamlanır, 
sonuç bir 
tutanakla 
Dekanlığa 
bildirilir

İkinci tura 
geçilir

Üyelere seçimin yapılacağı tarih 
yeniden bildirilir

Üyelere seçimin yapılacağı tarih 
yeniden bildirilir

Dördüncü tura 
geçilir

Başkan, dekan 
tarafından 
belirlenir

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATAMASI
İŞ AKIŞI

Dördüncü turada 
alınan oylar eşit mi?

Hayır 

Dekan salt 
çoğunluğa 

bakmadan en 
çok oy alan 

adayı 
anabilim dalı 
başkanıolarak 

belirler

A

Dördüncüseçimekatılan 
üye sayısı yeterli mi?

Evet

Hayır

Hayır
Beşinci turda 

alınan oylareşit 
mi?

Evet

Evet Hayır

Oylamaevrakları, 
tutanak ve yapılan 
yazışmaların bir 

sureti seçilen 
başkanın özlük 
dosyasınakonur

Dekan anabilim 
başkanını atar, 

atama rektörlüğe 
ve ilgilibölüme 

bildirilir

Beşinci tura 
geçilir

Belirlenen 
adayların ikinci 
bir idarigörevi 

var mı?

Dekan, seçime 
katılan üye 

sayının yarısından 
fazla ot alanadayı 

anabilim dalı 
başkanı olarak 

belirler

Rektör anabilim 
başkanını atar

Dekan eşit oy 
alanlardanbirini 

anabilim dalı 
başkanı olarak 

belirler

Salt çoğunluğa 
bakılmadan en 

çok oyu alan aday 
dekan tarafından 

başkan olarak 
belirlenir

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI
İŞ AKIŞI

Başlama

Bölüm Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda
Dekanlık, Araştırma Görevlisi kadro taleplerini

Rektörlüğe bildirir.

Akademik ilan ulusal gazetede yayımlanır ve belirlenen

tarihlerde başvurular alınır.

Ön Değerlendirme Komisyonu oluşturulur, Rektörlüğe
ve komisyon üyelerine bildirilir.

Başvuran
Evet adaylar ilan şartlarını               Hayır  
                                                   sağlıyor mu?

Komisyon başvuruları değerlendirerek puana göre

sıralanmış olan Ön Değerlendirme Formlarını
imzalar ve Dekanlığa teslim eder. Dekanlık, formlar

ile bilim sınavının yapılacağı yer, tarih ve saat
bilgilerini Rektörlüğe gönderir.

Başvuru kabul edilmez.

Sınav yeri, tarihi ve saati jüri ve adaya bildirilir.

 
Bitiş

Sınavla ilgili tutanaklar hazırlanır, sınav
gerçekleştirilir ve sonuçlar üniversitenin web

sayfasından duyurulur.

Gerekli belgeler Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.

Rektörlüğe atama için gerekli belgeler gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
İŞ AKIŞI

Başlama

Fakülte Yönetim Kuruluna
Girecek Belgelerin Toplanması

Belgelerin kontrol edilmesi

Evet

Eksiklik veya hata
var mı?

Hayır

Gündem maddelerinin hazırlanması

Toplantı zamanı ve gündem maddelerinin ilgililere
duyurulması

Kararların yazılması ve kurul üyelerince imzalanması

Kararların ve ilgili belgelerin arşivlenmesi

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ANABİLİM DALI KURUL TOPLANTISI
İŞ AKIŞI

Başlama

Anabilim Dalı Kuruluna girecek evrakların toplanması.

Kurul tarihinin belirlenerek kurul üyelerine bildirilmesi.

Kurula girecek evrakların kontrolü

Kurul tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi ve karar

bağlanması.

Kararların rapor haline getirilmesi.

Enstitüye gönderilmesi.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ
UYARINCA GÖREVLENDİRME

İŞ AKIŞI

Başlama

Dilekçe ekinde Görevlendirme Talep Formu,

Davet/Kabul Yazısı, bildiri özeti ve program

akışı ile Bölüm Başkanlığına müracaat edilir.

Bölüm Başkanlığı, görevlendirme talebini

Dekanlığa üst yazı ile bildirir.

Harcırah talebi varsa veya görevlendirme süresi 7
günü geçiyorsa Dekanlık tarafından Fakülte

Yönetim Kurulu gündemine eklenir..

FYK olumlu
Evet Hayır

mu?

Karar sureti ve ekleri Rektörlüğe İlgili bölüme ve personele uygun
(Personel Daire Başkanlığı) gönderilir. olmadığı bildirilir.

Görev süresi bitiminde çalışma raporu
Bitiş

istenir ve Rektörlüğe gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



PERSONEL SGK GİRİŞ İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Ataması yapılan personele göreve başlama belgeleri

doldurması için verilir

Doldurulan belgeler ışığında personelin SGK girişleri

sistem üzerinden yapılır.

Yapılan işlemin çıktısı alınarak ilgili personele imzalatılır.

Göreve başlama belgeleriyle birlikte SGK giriş belgesi de
üst yazı ile personel daire başkanlığına gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DERECE VE KADEME TERFİ İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Derece veya kademe terfisi gelen akademik ve idari personelin her 

ay terfi bilgileri YKK alınarak ilgili birimlere gönderilme 

işlemlerini yapmak.

Derece ve kademe ilerlemesi gelen personelin durumunun kontrol 

edilerek hazırlanan terfi listesi EBYS den personel Daire Başkanlığı

Gönderilir.

İmza aşaması tamamlanan terfi onay listesinin ilgili birime 

düşmesi ve HİTAP ve maaş kayıtlarına işlenmesi.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



AYLIKSIZ İZİN İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Öğretim elemanlarının aylıksız izin (doğum, 5 hizmet yılını 
doldurma) taleplerinin incelenerek, mevzuata uygun olanlar için 

Rektörlük Oluru alınması işlemlerini yapmak.

Üniversitemiz öğretim elemanlarının aylıksız izin taleplerinin 
Rektörlüğümüze sunulan belgeler ve hizmet kayıtlarının  

İncelenmesi sonucu mevzuata uygun olanların aylıksız izin  
onayının  

Rektörlük Makamından alınması.

Alınan Rektörlük Olurunun ilgili birime gönderilerek personelin
ayrılışının yapılmasını sağlamak.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



AKADEMİK PERSONELİN BELGE TALEBİ
İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Başlama

Aktif çalışan veya pasif durumdaki akademik personelin

üniversitemizde görev yaptığına dair belge talebine 

ilişkin dilekçesinin veya ilgili kurumdan yazının gelmesi

Verilecek bilgi ve belgelerin mevzuata uygunluğu
incelenir ve onaya sunulur.

Yazının onaylanması

Talep edilen bilgi veya belge ilgiliye tebliğ edilmek üzere

birime veya kuruma gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



AKADEMİK PERSONELİN İDARİ GÖREVLERE
ATANMASI VE TAKİBİ İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞI

Başlama

Dekan Yardımcısı, Merkez Müdürü, Koordinatör, Bölüm

Başkanı, Anabilim Dalı atama işlemleri ve görev
sürelerinin takibi işlemlerini yapmak.

Birimden teklif yazısının gelmesi

Teklif yazısı atama
İlgili birime atama işlemi ve

ya görev süresi uzatma
işlemleri ve görev sürelerinin

Hayır işleminin uygun
takibi işlemlerine

bulunmadığına dair yazının
uygun mu?

gönderilmesi.

Evet

İlgilinin başka bir idari
Hayır

görevi var mı?

Evet

Atama İşleminin Rektörlük
Makamınca Uygun Görülmesinin

İlgili Birime Bildirilmesi.

Bitiş 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ ATAMA, NAKİL, İSTİFA VE

MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Başlama

Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına atama işlemini 
yapmak. İstifa ederek görevinden ayrılan öğretim elemanları için Rektörlük Onayı alınması ve ilgili 
birimlere gönderilmesi; istifa, naklen başka bir kuruma atanma, emekli vb. diğer sebeplerle ayrılan 

öğretim elemanlarının DPB, YÖKSİS, SGK, HİTAP ve Personel Otomasyonundan düşülmesi işlemlerini 
yapmak.

İlgili birimlerce ataması teklif edilen 
kişi açıktan (ilk defa veya tekrar) 
atanıyorsa güvenlik soruşturması 
yaptırmak, naklen geçiş yapacaksa 

muvafakatını istemek.

Güvenlik soruşturması olumlu 
sonuçlanan ve Üniversitemize 

naklen geçişine muvafakat verilen 
kişilerin atama işlemini yapmak.

Görevine başlayan personelin DPB, 
YÖKSİS, SGK,Hitap ve Personel 

Otomasyona eklenmesi.

İstifa etmek isteyen personel için Rektörlük
Oluru almak.

İstifa ederek veya naklen
Üniversitemizdeki görevinden ayrılan 
personelin DPB, YÖKSİS, SGK,Hitap ve 
Personel Otomasyonundan düşülmesi.

 Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ARŞİVLEME İŞLERİ VE YENİ YAZIŞMA
DOSYALARIN AÇILMASI İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞI

Başlama

Yazışma dosyalarının yıllık arşivleme işlemleri yıl 
sonunda yapması ve ihtiyaç olanlara yeniden dosya 

açılması işlemlerini yapmak.

Yazışma dosyalarından dolma seviyesine gelen 
dosyaların yıl sonu itibarıyla kapatılarak yeni 

yazışma dosyalarının açılması.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DİSİPLİN İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Rektörlük Makamı veya Birim tarafından soruşturma açılır.

Akademik veya İdari personel için açılan soruşturmalarda, görevlinin statüsüne eş ve üst

konumda olanlar soruşturmacı olarak görevlendirilir

Disiplin soruşturmasını yapmak üzere görevlendirilen soruşturmacı 2 ay içinde  
soruşturmayı tamamlar, ek süre isteyebilir. Tamamlanan soruşturma sonucu  

soruşturmayı açan amir tarafından dosya değerlendirilir gereği yapılır. Personelin özlük 
 ve sicil dosyasına işlenmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir. 

Evet Disiplin Cezası aldı mı?

Soruşturma sonucu disiplin
cezası alan personelin bilgileri;

Devlet Personel Başkanlığı
sistemine, diğer bilgi

sistemlerine ve özlük dosyasına
işlenir

Hayır

Soruşturma dosyası ilgili
personelin özlük dosyasına

kaldırılır

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DOĞUM YARDIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Her ayın 15 ine kadar Doğum Yardımı Başvuruları alınır

Personel, Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ve yeni doğan
çocuğun kimlik belgesi ile birimine başvurur.

Birimler üst yazı ekinde Doğum Yardımı Başvuru
Dilekçelerini (asılları elden gönderilecek) ve kimlik

belgelerini Personel Daire Başkanlığına gönderir.

Eksik veya hatalı belgeler

Başvurular kontrol edilir. Hayır düzeltilmek üzere geri

gönderilir

Evet

Birimlerden gelen doğum yardımı başvuruları her ayın 15 
ile 20 si arasında üst yazı ile Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderilir.

 
Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



YILLIK FAALİYET RAPORU İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Her yıl Aralık ayında Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından birim faaliyet raporunun

hazırlanması için resmi yazı gönderilir.

Dekanlık Makamı tarafından tüm Bölmelerin
yaptıkları yıllık faaliyetlerin bilgileri istenir.

Bölümlerden gelen faaliyet bilgileri
birleştirilerek Birim Faaliyet Raporu hazırlanır.

Dekanlık personelince bilgiler rapor haline 
getirilerek

Dekana sunulur.

Dekan tarafından
Hayır

onaylanır.

Evet

Dekan tarafından
düzeltilmesi istenilen bilgiler,

düzeltilmek üzere şubelere geri 
gönderilir.

 
Birim Faaliyet Raporu resmi yazı ile Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir ve birim
web sayfasında yayınlanır

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



İDARİ PERSONEL EMEKLİLİK, İSTİFA VE
KURUMDAN NAKLEN AYRILMA İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞI

Başlama

Emeklilik

Emekliye sevk edilme
dilekçesine istinaden
emeklilik belgesinin

hazırlanıp SGK na
gönderilir.

Emekliye Sevk Edildiği 
İlgili Birimlere Bildirilir.

Online Ve/Veya
Otomasyon Bilgisayar

Kayıtlarına İşlenilir

Konuyla İlgili Evraklar
Özlük Dosyasına Konulur.

Emekli Aylığı
Bağlandığına İlişkin

Sgk'ndan Gelen Yazı İlgili
Birimlere Gönderilir

Kurumdan ayrılma
türü ne?

Nakil

Kurumdan Naklen
Ayrılan Personelin

Ayrılışın İlgili Birimlere
Ve Kurumlara
Bildirilmesi.

Özlük Ve Sicil
Dosyasının Naklen

Gittiği Kuruma
Gönderilmesi

(Akademik Personel)

Online Ve/Veya 
Otomasyon Bilgisayar 

Kayıtlarına İşlenilir

Konuyla İlgili Evraklar
Özlük Dosyasına

Konulur.

İstifa

İstifa Dilekçesine
İstinaden İstifa Oluru 
Hazırlanarak İmzaya

Sunulur.

İmzadan Gelen Olur İlgili
Birimlere Gönderilir.

 Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



KURUM İÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Birim tekliflerine, kişi dilekçelerine, 
soruşturma raporlarına istinaden 
veya gerekli durumlarda ihtiyaç 
nedeniyle re sen görevlendirme 
işlemleri yapılır.

İlgili Birimlere Ayrılış Ve Başlayış Yazıları Yazılır.

Online Ve/Veya Otomasyon Bilgisayar Kayıtlarına
İşlenir

Konuyla İlgili Evraklar İlgili Birim Dosyasına Konulur

Bitir

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ
İŞLEMLER İŞ AKIŞI

Başlama

Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve
velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve

taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel
kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi

verirler.

Sonu 0 Ve 5 ile biten yılların şubat ayı sonuna kadar
genel mal bildirimlerini alınır.

Gerektiğinde Değişiklik Bildirimleri Alınır, Atama
Veya Ayrılma Mal Bildirimleri Alınır.

Fakülte dekanlığı personel işleri servisi tarafından 
toplanan mal bildirimleri personel daire 

başkanlığına gönderilir.

Mal bildirimleri personel daire başkanlığında
akademik personel için sicil dosyasına konulur, idari

personel için özlük dosyalarında saklanır.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME
İŞ AKIŞI

Başlama

Akademik takvimde belirtilen süre içinde katkı
payı/öğrenim ücreti yatırılır

Öncelikli alt yarıyıllardan başlamak üzere dersler
seçilir ve danışmana gönderilir

Danışman öğrencilerin ders kayıtlarını kontrol
eder.

Sonuç Olumlu mu?
Evet Hayır

Danışman, öğrencinin ders kaydını
Gerekiyorsa Danışman, ders

değişikliği yaparak öğrenciye
onaylar gönderir

Ders kayıtlanma raporu çıktısı 
danışman Öğrenci, değişiklikleri inceleyerek

ve öğrenci imzalar onay için tekrar danışmana
gönderir

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Öğrenciler tarafından muafiyet talebinde bulunulması

Dekanlık tarafından görevlendirilen muafiyet komisyonunca

incelenmesi

Karar olumlu mu?

Evet Hayır

Dekanlığa bildirilmesi

Dekanlık fakülte yönetim kurulu kararı
alarak birim öğrenci işleri bürosuna

bildirmesi

Uygun görülen derslerden muafiyet
sağlanmış olur.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



SINAV PROGRAMI
İŞ AKIŞI

Başlama

Dekanlık tarafından akademik takvimde belirtilen
sınav tarihleri dikkate alınarak sınav programının
hazırlanması için öğretim elemanı görevlendirilir.

Sınav programı dekanlığın görevlendirdiği öğretim  
elemanı tarafından hazırlanır.

Hazırlanan sınav programı taslağı fakültenin web
sayfasında web sorumlusu tarafından kontrol

edilmek üzere yayınlanır.

Sınav programında çakışma
Hayır

olmadığı teyit ediliyor mu?

Sınav programında İyileştirme çalışması

yapılır. Evet

Dekanlık tarafından onaylanır

Sınav programının onaylı hali fakülte
web sayfasında Web güncelleme
sorumlusu tarafından yayınlanır.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



TEK DERS SINAVI
İŞ AKIŞI

Başlama

Mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler Tek Ders
Sınavına girmek için Öğrenci işlerine dilekçe ile

başvururlar

Mazereti nedeniyle Ara Sınavlara giremeyen öğrenciler
mazeret belgeleri ile birlikte dilekçelerini danışmanına

onaylatarak öğrenci işleri bürosuna verirler

Evet Başvuru uygun mu? Hayır

İlan edilen gün, yer ve saatlerde dersin
sorumlusu tarafından Öğrenci tek ders sınavına giremez
Tek Ders Sınavı yapılır

Öğrenci işleri, Tek Ders Sınav not giriş
ekranını Öğrenci Otomasyon Sistemine Öğrenciye bilgi verilir.

tanımlar

BitişÖğretim elemanı Tek Ders sınav notunu
girer ve ilan eder.

Tek Ders Sınavında Başarılı olanlar mezun
edilir

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA İŞLEMİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Öğrenci, kayıt dondurma isteğini içeren dilekçesi ile
eğitim öğretim başlangıcından itibaren 1 ay içerisinde

Fakülteye başvurur.

Öğrenci, dilekçesini, akademik danışmanı onayından
sonra Fakülte öğrenci işleri birimine teslim eder.

Yönetim Kurulu dilekçeyi, Munzur Üniversitesi Önlisans

ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
çerçevesinde inceler.

Öğrenci işleri birimi,
öğrencinin dilekçesini

Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

Evet Sonuç Olumlu mu? Hayır

Yönetim Kurulu Kararı
Öğrenciye bildirilir.Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Dairesi

Başkanlığı) bildirilir.

Fakülte öğrenci işleri birimi
Bitiştarafından Üniversite E. Bilgi Yönetim

Sistemi (EBYS) nde Kayıt Dondurma

işlemi yapılır.

Öğrenciye bildirilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



MAZERET SINAVI
İŞ AKIŞI

Başlama

Öğrenci, dilekçesini, akademik danışmanı
onayından sonra Fakülte öğrenci işleri

birimine teslim eder.

Öğrenci işleri dilekçeler ile eklerini Fakülte
Yönetim Kuruluna sunar.

Evet Başvuru uygun mu?

Mazeret sınav takvimi hazırlanır.

Öğretim elemanları belirlenen gün,
yer ve saatte mazeret sınavlarını

gerçekleştirir.

Öğrenci İşleri birimi otomasyon sistemi
üzerinden mazeret sınav ekranını

öğretim üyelerine tanımlar.

Öğretim Elemanları mazeret sınavı
notlarını öğrencilere duyurmak üzere

otomasyon sistemine girer ve
ilan eder.

Hayır

Öğrenci mazeret sınavına
giremez.

Bitiş

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ
GÜNCELLEME

İŞ AKIŞI

Başlama

Güncellenmesi planlanan dersler belirlenerek ders
komisyonu tarafından incelenir ve Dekanlığa

gönderilir.

Hayır
Planlanan

güncellemeler
uygun mu?

Evet

Güncellenecek dersler Fakülte Kurulunda karar altına
alınır.

Fakülte tarafından Fakülte Kurulu Karar Sureti İle
Birlikte Rektörlüğe iletilir.

Senato tarafından onaylanan ders içerikleri Fakülteye
gönderilir.

Değişiklikler, Fakülte öğrenci işleri birimi tarafından
Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ÖĞRENCİ KAYIT SİLME İŞLEMİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Öğrenci işleri dilekçeler ile eklerini Fakülte Yönetim
Kuruluna sunar.

Öğrenci, öğrenci işleri biriminden almış olduğu ilişik
kesme belgesini ilgili birimlere onaylatır.

Öğrenci işleri birimi,
öğrencinin dilekçesini

Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu dilekçeyi, MunzurÜniversitesi 
 Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve  

           Sınav Yönetmeliği çerçevesinde inceler.

Evet Sonuç olumlu mu? Hayır

Yönetim Kurulu Kararı
Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı) Öğrenciye bildirilir.

bildirilir.

Öğrenci işleri birimi tarafından
Öğrenci otomasyon Sisteminde Bitiş

kayıt silme işlemi yapılır.

Lise diplomasının aslı öğrenciye verilir.
Diplomanın fotokopisine tarih, Aslını Elden

Teslim Aldım ibaresi yazdırılır ve imza
attırılır.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



HAFTALIK DERS PROGRAMI
İŞ AKIŞI

Başlama

Haftalık ders programı görevlendirilen öğretim elemanı
tarafından hazırlanır

Hazırlanan haftalık ders planı taslağı fakültede ders  
veren tüm öğretim üyelerine kontrol edilmek üzere  

gönderilir.

Haftalık ders programında ders
Evet çakışması var mı?

Haftalık ders programında
Hayırİyileştirme çalışması yapılır

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır

Karara bağlanan Haftalık ders planı 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

Gönderilir. Onaylı hali fakülte web sayfasında
sorumlu personel tarafından yayınlanır

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Tüm programlara öğrenci temsilcilerinin öğrenci
temsilcisi seçilmesi gerektiğini bildiren yazı duyurulur

Seçimle ilgili tarih belirlenip öğrencilere duyurulur.
Sandıklar oluşturulup seçim yapılır

Program temsilcileri arasından Fakülte temsilcisi
adayları belirlenir

Belirlenen adaylar içerisinden birisi 1 yıl görev yapmak
üzere Fakülte temsilcisi olarak seçilir

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



AMBAR DEVİR VE SAYIM İŞLEMİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin değişmesi halinde yeni
görevlendirilen yetkiliye devir işlemi yapılır.

Harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin 
başkanlığında, Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkililerinin de 
bulunduğu en az üç kişinin katılımıyla Devir Kurulu oluşur.

Sayım işlemi gerçekleştirilir.

Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan

sonra ambar devir ve teslim tutanağı düzenlenir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



HURDAYA AYIRMA
İŞ AKIŞI

Başlama

Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi 

tarafından uzmanlık alanına göre en az üç kişiden oluşan bir komisyon

kurulur.

Komisyon tarafından hurdaya ayrılacak malzemeler ilgili mevzuata göre 
inceleme yapılır. Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme 

Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

Hurdaya ayrılması uygun görülen malzemeler için Kayıttan Düşme Taşınır

İşlem Fişi (TİF) düzenlenir.

Huradaya alınan malzeme hurda deposuna teslim edilir.

Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar için düzenlenen TİF in ekine
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı nın bir nüshası bağlanır.

İlgili belgeler EBYS üzerinden üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığna gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



TÜKETİM YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞI
İŞ AKIŞI

Başlama

İlgili birim yetkilisince Taşınır İstek Belgesi düzenlenir, Taşınır Kayıt ve Kontrol

Yetkilisine verilir.

Taşınır İstek Belgesi ile istenen miktarlar depodaki mevcuda göre kontrol edilir

ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur.

Evet
Onaylandı

mı?

İstenen malzemeler ilgili kişi ya

da birime verilmez.

Bitiş

Hayır

Talep edilen malzemelerin çıkışı sistem 
üzerinden yapılarak Taşınır İşlem Fişi 

düzenlenir.

Taşınır İşlem Fişindeki malzemeler ilgili 

birime ya da kişiye TİF imzalatılarak teslim

edilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞİ
İŞ AKIŞI

Başlama

Malzeme kurum içinden
Evet Hayır

mi geldi ?

KBS sistemi üzerinden Onaylama Malzemenin alımı için Rektörlük

İşlemleri menüsü kullanılarak Makamından Olur alınır.
taşınırın giriş işlemi başlatılır.

Teslim alınan malzemeler, ilgili
ambar güncellemesi yapılarak devir

alma işlemi tamamlanır.
HAYIR Olur verildi mi ?

Malzemenin teslim

alınmayacağı ilgili
Devreden birimin göndermiş olduğu kuruma bildirilir.
TİF(Devir Çıkış Fişi) ve devir yapılan EVET
birimin oluşturduğu TİF(Devir Çıkış

Fişi) imzalanarak birer nüsha
devreden birime gönderilir. KBS sistemi üzerinden Devir Alma

menüsü kullanılarak taşınırın kayıtlara
girişi sağlanır.

İlgili Taşınır İşlem Fişlerinin birer
nüshası dosyalanır.

TİF ile giriş kaydedilir ve fişin bir
nüshası 7 gün içerisinde devreden
idarenin çıkış kaydına esas TİF e

bağlanmak üzere gönderilir

İlgili taşınır işlem fişleri EBYS sistemi
üzerinden üst yazı ile muhasebeleştirmek

üzere Rektörlüğe (Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı) gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



DEVİR YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞI
İŞ AKIŞI

Başlama

Taşınır istek yazısı ile gelen talepler harcama

yetkilisi tarafından değerlendirilir.

İstek uygun görüldü mü ?

Evet

Devredilecek malzemelerin değeri Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutara kadar olanlar Harcama Yetkilisi,

belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise; Rektör Onayına

sunulur.

Talebin kabul edilmediği ilgili

birime yazı ile bildirilir.

Bitiş

Hayır

KBS sistemi üzerinden istek yazısı 

dayanak gösterilerek devir çıkışı 
işlemi yapılır

Malzemeler ilgili birimin Taşınır 

Kayıt Kontrol Yetkilisine TİF(Devir 

Çıkış Fişi) imzalatılarak sağlam ve 

noksansız teslim eder.

Devredilen birimden Taşınır Kayıt 

Kontrol Yetkilisince imzalanmış 

Yetkilisine TİF(Devir Çıkış Fişi) 

alınır.

İlgili taşınır işlem fişleri dosyalanır.

Bitiş

Maliye Bakanlığınca Rektörlük makamından onay
Evet

belirlenen tutarı aştı mı ? alınır.

Evet Olur verildi mi ?

Hayır

Devir işlemi yapılmaz.

Malzeme kayıtlarda kalır.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



ZİMMETE VERME İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Başlama

İlgili birim yetkilisince Taşınır İstek Belgesi
düzenlenir, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine

verilir.

Taşınır istek belgesi ile istenilen miktarlar
depodaki mevcuda göre kontrol edilir ve

harcama yetkilisinin onayına sunulur.

İstek Kabul Edildi mi ?
Evet

Hayır

İstenilen malzemeler ilgili kişiye/birime verilmez.

Bitiş

Talep edilen malzemelerin zimmeti sistem üzerinden
yapılarak, zimmet fişi oluşturulur.

Zimmet fişindeki malzemeler ilgili kişiye/birime teslim
edilir.

Zimmete verilen malzemeler üzerine barkodlama
yapılır.

Düzenlenen hizmet fişinin bir nüshası ilgili kişiye verilir
bir nüshası dosyalanır.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ
İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Başlama

Satınalma birimince alımı yapılan tüketim ve dayanıklı taşınır;
faturası ile teslim alınır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından depoya alınan 
malzeme muayene ve uygunluk yazısı düzenlenerek Muayene 

Kabul Komisyonunun onayına sunulur.

Hayır
Kabul edildi mi?

Evet

Komisyon Gerekçeli Ret Raporu düzenler ve

Satın Alma Komisyonuna bildirir.

Malzemeler ilgili birimin Taşınır Kayıt 
Kontrol Yetkilisine TİF(Devir Çıkış Fişi) 
imzalatılarak sağlam ve noksansız teslim

eder.

Fatura, Onay Belgesi ve Muayene Kabul
Komisyon Raporuna dayanılarak üç nüsha TİF

düzenlenir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



BAĞIŞ VEYA YARDIM ALINAN TAŞINIRLARIN
GİRİŞİ İŞ AKIŞI

Başlama

Bağış yapacak kişi veya firma Rektörlük
Makamına dilekçe ile başvurur.

Bağış alınacak malzemenin kayıtlara girilmesi
için olur yazısı alınır.

Bağış alınacak malzemelerin uygunluğu
yönünden incelenmesi için Rektörlük Makamı
veya Harcama Yetkilisi tarafından komisyon

görevlendirilir.

Komisyon tarafından
Bağış alımından vazgeçildiği ilgili

malzeme uygun Hayır
kişi veya firmaya bildirilir.

görüldü mü?

Evet

Taşınır işlem fişi (TİF) düzenlenerek malzeme

ambara alınır.

Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir.

TİF in bir sureti ile birlikte teşekkür yazısı ilgili
kişi veya firmaya gönderilir.

Bitiş

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Rektörlükten gelen 
y iazının ilgiliye tebliğ Hayır

Görevlendirme uygun 
görülüyor mu?

Konuyla ilgili tüm 
yazışmaların 
özlük dosyasına 
takılması

Bölümün ayrılış tarihini bildirmesi

Rektörlükten gelen yazının
tebliği, görevden ayrılış tarihinin 
istenmesi

İlgilinin dilekçe ve gerekli belgelerle Bölüme 
müracaat etmesi

Bölümün ilgilinin dilekçesi ve eklerini üst 
yazıyla, gerekçe de ekleyerek Dekanlığa 
göndermesi

Dekanlık kadro talep formunu hazırlar, üst 
yazıyla ilgilinin dilekçesi ve ekleri  
Rektörlüğe gönderilir.

Rektörlük ilgili yazışmaları yapar

Personel nakil bildirimi, maaş
nakil bildirimi, kefalet senedinin 
vs. hazırlanması

İlişik kesme belgesindeki
imzaların tamamlatılması ve mal 
beyanı alınması

Personel nakil bildirimin bir 
nüshasının ilgiliye verilmesi

Rektörlüğe ilgilinin görevinden ayrılış tarihinin 
bildirilmesi, ekinde personel nakil bildirimi, maaş 
bildirimi, kefalet senedi, mal beyanı, ilişik kesme 
belgesinin gönderilmesi

2547 SAYILI KANUNUN 35. MADDE UYARINCA GÖREVLENDİRME
İŞ AKIŞI

  Evet 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Fakültemiz Ders müfredatında yer alan fakat 
ilgili alanda öğretim elemanı bulunmayan 

derslerin tespiti

Görevlendirme talep edilen birimlere, 
görevlendirme yazılarının yazılması

İlgili birimlerin görevlendirilen öğretim 
elemanlarını Dekanlığımıza bildirmesi

Görevlendirilmesi uygun görülen öğretim 
elemanının, görevlendirme talep eden birime 
bildirilmesi

Rektör onayı ve Görevlendirilmesi uygun 
görülen öğretim elemanlarına tebliği

2547 SAYILI KANUNUN 40/a MADDE UYARINCA GÖREVLENDİRME
İŞ AKIŞI

İlgili bölümlerden görevlendirme yapılması 
halindegörevlendirilenöğretimelemanlarının 

Dekanlığımıza bildirilmesi

Görevlendirme istenen dersler için, ilgili 
bölümlere yazı yazılması

Ders görevlendirmesi taleplerinin 
Dekanlığımıza gelmesi

Ek ders ödemeleri için Rektörlükten gelen 
onayların muhasebe servisine verilmesi

İlgili bölümlere görevlendirme onaylarının 
gönderilmesi

Rektörlükten ders görevlendirmelerinin 
uygun görüldüğüne dair yazı gelmesi

Birimlerden gelen görevlendirme yazılarının 
Yönetim Kurulu Kararı’yla birlikte 

Rektörlüğe gönderilmesi

Yönetim Kurulu’nun görevlendirme onayı

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Görevlendirilmesi 
uygun mu?

İlgili Üniversitenin Yönetim Kurulu’nda 
görevlendirme talebinin görüşülmesi

Görevlendirme 
yapılmaz

Dekanlığın 
olumsuz görüş 

bildirmesi

Öğretim Elemanının ilgili Üniversiteye 40/b 
uyarınca
görevlendirme talebine ilişkin başvurusu

Dekanlığın Rektörlüğe uygun görüş yazması

Rektörlüğün ilgilinin görev yaptığı birimden, 
görevinden ayrılış tarihini istemesi

YÖK’ten gelen yazının tekrar talepte bulunan 
kişinin üniversitesine yazılması

İlgili üniversiteden YÖK’e gönderilmesi

Rektörlüğün ilgili üniversiteye uygundur 
diye yazması

Görevden ayrılış tarihinin Rektörlüğe 
bildirilmesi

2547 SAYILI KANUNUN 40/b MADDE UYARINCA GÖREVLENDİRME
İŞ AKIŞI

Hayır Evet 

  

Olumsuz

Olumlu 

Başvuru İptal

Rektörlüğün ilgilinin görev yaptığı birime 
görevlendirilmesi konusunda görüş sorması

İlgili Üniversiteden görevlendirme talebinde 
bulun kişinin kadrosunun bulunduğu 
Üniversite
Rektörlüğüne yazı yazılması

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Bordrolarda hata ve/veya 
uyumsuzluk var mı?

Evet
Hayır

Gerçekleştirme Gör. ve Harcama Yetkilisinin 
KBS üzerinden onayı ve en az iki nüsha çıktı

alınması

Dekan onayı iş 
akışı

Belgeler hatasız 
mı? Hayır

Hatalı bordrolardaki maaş parametrelerinin 
tek tek incelenmesi ve düzeltmelerinin 

yapılşması

KBS'den maaş dökümleri ile maaş ekleri,
bordro çıktılarının karşılaştırılması ve 

kontrolü

Her ayın en geç 11'ine kadar KBS üzerinden
maaş hesaplama işleminin yapılır.

KBS Bordro 
çıktıları

KBS’den bordro çıktılarının alınması

PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Maaş ödeme emri ve 
ekleri

Düzeltilmesi için 
ilgili personele 

gönderilir

Evet 

B

KBS Bordro 
dökümleri

KBS'den personel maaş dökümlerinin

alınması

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Ek ders ödeme formları her ayın 
sonunda ilgili öğretim elemanları 

tarafından hatasız doldurularak tüm 
imzaları attıktan sonar Dekanlığa 

verilir.

Formlarındahata 
var mı?

Tahakkuk şefi, haftalık ders 
programı ve fakülte yönetim 

kurulun kararına uygun hazırlanıp 
hazırlanmadığını kontrol eder

Ödeme emri belgesi ve 
ekleri Strateji 

Geliştirme Daire 
Başkanlığına 

gönderilir

Ödeme emri belgesi ve 
ekleri hazırlanarak

Gerçekleştirme Görevlisi
ve Harcama Yetkilisi 
tarafından imzalanır

Banka ödeme 
emrikendilerine 
ulaşmasından en 
geç iki gün sonra 
ilgililerin hesap 
numaralarına ek 

ders ücretleri 
yatırılır

Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının ilgili birimde 

evrakların incelenmesindensonra 
ödemegerçekleştirecek bankaya 

‘bilgiler elektronik ortamda 
gönderilir

EK DERS ÖDEMEL İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

Hayır

Toplanan mevzuata uygunluğu 
bakımındanuygunluğubakımından 

kontrol edilen bilgiler’ Ek ders 
ücreti hesaplama programı’na 

yüklenir.

KBS üzerinden 
ek ders bilgileri 

girilir.

Formlar ile öğretim elemanın 
Bölüm başkanı ve Dekan 

tarafından incelenerek
imzalandıktan sonra, tahakkuk 

bürosuna gönderir

Dekanlık kendisine ulaşan
formları haftalık ders 

programı ile karşılaştırarak 
kontrol eder 

Ücretlendirme çalışmalarına 
başlamadan her ay için

öğretim elemanlarının izin, 
rapor, görevlendirmealıp

almadıkları araştırılır, formları 
kontrol edilir, birimlerden 

belgeleri istenir.

Hatalar 
düzeltilmek üzere 

ilgili bölüme
gönderilir

Evet

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 



Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve 
ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura 

yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir

Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım 
yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel 

tüketimler ilgililerden tahsiledilir.
Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce 

onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri 

belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir

Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol 
edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek 
imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da 

imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe 
İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır

TELEFON ÖDEME İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞI

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net İhale Onay 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması Belgesi 

 
İhale onay belgesinin Gerçekleştirme 

İ-D/DY Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 
onaylanması 

 
 
 
 
 
 

A 

Evet 
Evrak Fakülte 
ile ilgili mi? 

Hayır 

Dekan tarafından imzalanan evrakın Yazı İşleri 
Bürosu tarafından ilgili birime gönderilmek 
üzere iş akışının başlatılması 

Evet Evrak posta ile 
mi? 

Hayır 

Evrakların posta işlemi yapılarak 
gönderilmesi 

Evrakların Ebys sistemi üzerinden gönderilmesi 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek üzere Ebys 
sisteminden ve fiziki olarak dosyalanması 

 
Gelen Evrak İş Akış Şeması 

 
Rektörlük ve birimlerden 
Ebys ile gelen evrak 

 
Bölümlerden 
Ebys sistemi ile 
gelen evraklar 

Diğer kurum ve 
kuruluşlardan kargo 
ile gelen evraklar 

 
 

 
 

Evrakın ilgili birime havale işleminin 
Dekan tarafından gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 
 

 Evrak bölümlere 
gidecek mi? 

 
 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından arşivlenmek 
üzere ebys sisteminden ve fiziki olarak 
dosyalanması 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Yazı İşleri bürosu tarafından ebys sistemi üzerinden 
yazı yazılması, iş akışı başlatılması ve imzalatılmak 
üzere Fakülte Sekreterine gönderilmesi, 

Evet Hayır 

Gelen birim/kurum/ kuruluşa iade 
edilmesi 

Evrakın elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Yazı 
İşleri Bürosuna ulaşması 




