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BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sivas Defterdarlığı birimlerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde
izlenecek yol ve yöntemleri düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Defterdar : Sivas Defterdarını
b) Defterdarlık : Sivas Defterdarlığını
c) Birimler : Sivas Defterdarlığı birimlerini
d) EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemini
e) SGB Net : SGB Net sistemini
f) KBS : Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemini
g) PEROP : Personel Otomasyon Sistemini
h) Muhasebe Birimi : Muhasebe Müdürlüğünü
i) Harcama Yetkilisi : Sivas Defterdarını
j) Gerçekleştirme Görevlisi : Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin
alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenleri, Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri
tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri
gerçekleştirenleri
ifada eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Birimler ve Görevleri
Muhakemat Müdürlüğü
Madde 4- Muhakemat Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşur.
a) Personel/Özlük Servisleri
b) Kalem Servisi
c) Gelen Evrak Servisi
d) Giden Evrak Servisi
e) İdari Tahsilat ve Sayman Mutemetliği Servisi
f) Tediye Servisi
g) Mutemetlik Servisi
h) Taşınır ve Satın Alma Servisi
i) İstatistik Servisi
j) Tebligat Servisi
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k) Arşiv Servisi
l) Bilgi İşlem Servisi
m) Dava Takip Servisi (Muakkipler)
Muhasebe Müdürlüğü
Madde 5- Muhasebe Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşur.
a) Bütçe Gelirleri Servisi
b) Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Servisi
c) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Servisi
d) Yapı Denetim İşlemleri Servisi
e) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Servisi
f) Kişi Borçları Servisi
g) Vezne Servisi
h) Banka Servisi
i) Tetkik Servisi
j) Emanetler - Bütçe Emanetleri Servisi
k) İcra İşlemleri Servisi
l) Personel/Özlük Servisleri
m) Görüş, Uygulama ve Rapor Servisi
n) Taşınır İşlemleri Servisi
o) Satın Alma (İdari ve Mali İşler) Servisi
p) Bilgi İşlem Servisi
q) Yevmiye Servisi
r) Evrak Kayıt ve Arşiv İşlemleri Servisi
s) Tedavi Servisi ve Bütçeleştirilmiş Borçlar Servisi
t)

Şifre İşlemleri Servisi

Milli Emlak Müdürlüğü
Madde 6- Milli Emlak Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşur.
a) Servis
b) Personel, Mutemetlik ve Evrak Servisi
c) Teknik Büro Koordinatörlüğü
Personel Müdürlüğü
Madde 7- Personel Müdürlüğü Aşağıdaki Servislerden Oluşur.
a) Sınav Hizmetleri Servisi
b) Atama Servisi
c) Kadro ve İstatistik Servisi
d) Bilgi İşlem Servisi
e) Disiplin ve Soruşturma Servisi
f) İdari Davalar Servisi
g) Sosyal, Yönetsel ve Mali İşler Servisi
h) Eğitim Servisi
i) Genel Evrak Servisi
j) Arşiv Servisi
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Birimlerin Görevleri
Madde 8- Birimler, Ekim 2013'te yürürlüğe giren ve Defterdarlık Makamının 31.12.2014 tarihli onayı
ile yenilenen Sivas Defterdarlığı Birim Yönergesinin 8-16 maddelerinde belirtilen görevleri yerine
getirirler.
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İKİNCİ KISIM
Muhakemat Müdürlüğü İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yıllık İzin İşlemleri
Yıllık İzin
Madde 9- (1) Yıllık İzin Talebinin Gelmesi
(2) Yıllık İzin Formunun Hazırlanması
(3) Yetkili Merciler Tarafından İzin Talebinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(4) İzin Formunun Yetkili Mercii Tarafından İmzalanması
(5) İzin Formunun Teslim Edilmesi

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Davaları İşlemleri
Ceza Davaları
Madde 10- (1) Tebligat/Yapılan Suç Duyurularına İlişkin Bilgi ve Belgenin Gelmesi
(2) Evrak Giriş Kaydının Yapılması
(3) Tebligat/Yapılan Suç Duyurularına İlişkin Bilgi ve Belgenin Havale Edilmesi
(4) Açılan Kamu Davasına ve Suç Duyurularına İlişkin Bilgi, Belge ve Dava Dilekçelerinin (Haksız
Yakalama ve Tutuklamaya İlişkin Tazminat Davaları) İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(5) İlgili İdaresine Açılan Kamu Davasının Takip Edilip Edilmeyeceği ya da Takipsizlik Kararına İtiraz
Edilip Edilmeyeceği Hususunda Görüş Sorulması
(6) Evrak Çıkış Kaydının Yapılması
(7) Evrak Giriş Kaydının Yapılması
(8) İlgili İdareden Açılan Kamu Davasının Takibine ya da Takipsizlik Kararına İtiraz Edilmesine İlişkin
Yazının Avukatına Teslimi
(9) İdarenin Talebi Doğrultusunda Davanın Takibi için Müdahale dilekçesinin veya Takipsizlik Kararına
Karşı İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması ve İmzalanması
(10) Katılma Talep veya İtiraz Dilekçesinin İlgili Mahkemesine Gönderilmesi
(11) Dava Takibi Süresince Bütün Hukuki İşlemlerin Yapılması
(12) Mahkeme Kararının, veya Takipsizlik Kararına İtirazın Sonucunun Gelmesi
(13) Kararın Avukat Tarafından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(14) Mahkeme Kararı Kesinleşinceye Kadar Bütün Hukuki İşlemlerin Yapılması
(15) Dava veya itiraz sonucunun ilgili birime bildirilmesi
(16) Dosyanın Saklıya Alınması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebligat İşlemleri
Tebligat
Madde 11- (1) Tebligatın Tasnif Edilmesi
(2) Tebligat eki Karar veya İlgili Evrakın Evveliyatının Sorgulanması
(3) Tebligatların İlgili Avukatlara Teslim Edilmesi
(4) İmzalanan Tebligat Parçalarının PTT Yetkilisine Teslim Edilmesi
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şahıs Gelen Haciz İşlemleri
Şahıs Gelen Haciz İşlemleri
Madde 12- (1) Evrak Giriş Kaydının Yapılması
(2) Avukata Havale Edilmesi
(3) Tebligat/Talep Yazısının İncelenmesi
(4) Avukat Tarafından Yazının Hazırlanması
(5) Bilgi Yazısının Yetkili Makam Tarafından İmzalanması
(6) Evrak Çıkış Kaydının Yapılması
(7) Hazırlanan Evrakın İlgili İcra Dairesine Gönderilmesi
(8) İşlem Sonucunun İdaresine Bildirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM
İcra Takibi İşlemleri
İcra Takibi
Madde 13- (1) Alacağın Tahsiline İlişkin Bilgi ve Belgenin/ Mahkeme Kararının Gelmesi/ Dava
Dosyasının İcra Safhasına Gelmesi
(2) Evrak Giriş Kaydının Yapılması
(3) Avukata Havale Edilmesi
(4) Bilgi ve Belgelerin/Mahkeme Kararının/Dosyanın İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(5) Ödemeye Davet Mektubunun Hazırlanması
(6) Yetkili Makam Tarafından İmzalanması
(7) Evrak Çıkış Kaydının Yapılması
(8) Malvarlığının Tespiti Halinde İcra Takibine Başlanması
(9) Malvarlığının Tespit Edilememesi Durumunda Vazgeçme Talebinin hazırlanması
(10) Yetkili Makam Tarafından İmzalanması
(11) Haciz sonucu hakkında bilgi yazısının hazırlanması
(12) Yetkili Makam Tarafından İmzalanması
(13) Evrak Çıkış Kaydının Yapılması
(14) Dosyanın Saklıya Alınması

ALTINCI BÖLÜM
Gelen Evrak İşlemleri
Gelen Evrak
Madde 14- (1) Müdürlüğe gelen yazının tasnif edilmesi
(2) Yazının Evveliyatının Sorgulanması
(3) Yazı Arşiv bağlantılı ise arşivden dosyanın çıkartılması,Derdest ise ilgili Avukatına gönderilmesi
(4) Dosya Açılması
(5) Yazının ve Dosyanın İlgili Şubeye Veya Avukatına Teslim Edilmesi

5

YEDİNCİ BÖLÜM
Giden Evrak İşlemleri
Giden Evrak
Madde 15- (1) Yazının kayıt İşleminin yapılması
(2) Yazının Eklerinin tasnifi
(3) yazının İlgili Birime Gönderilmesi
(4) Posta İşlemleri
(5) Yazının veya Dosyanın İlgili Şubeye veya Avukata teslim Edilmesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İstatistik İşlemleri
İstatistik
Madde 16- (1) Yeni açılan davaların kaydının yapılması
(2) Dosyaların İstatistik Servisine Havale Edilmesi
(3) İstatistik Cetvellerine işlenmesi
(4) İlçelerden gelen İstatistiki bilgilerin cetvellere işlenmesi
(5) Dönemler bazında İstatistik cetvellerin hazırlanması, Üst yazısının yazılması
(6) Yazının İmzalanması
(7) Evrak Çıkış Kaydının Yapılması

DOKUZUNCU BÖLÜM
Maaş İşlemleri
Maaş İşlemleri
Madde 17- (1) Maaş Başlangıç
(2) Belgeleri Hazırlama
(3) Onaya Sunma
(4) Muhasebe Müdürlüğüne Gönderme
(5) Banka Maaş Listesini Gönderme
(6) Kalan Suretlerin Dosyalanması

ONUNCU BÖLÜM
Muakip Avans İşlemleri
Muakip Avansları
Madde 18- (1) Mahkemelerden Gider avansı talebinin gelmesi
(2) Avans Alma işlemlerine Başlanması, İlgili Evrakın Hazırlanması
(3) Avans Alımı
(4) Avansın Süresi İçerisinde harcanması
(5) Harcama evrak suretlerinin avukatına teslim edilmesi
Muakip Avans Kapatma
Madde 19- (1) Harcama belgelerinin tasnif edilmesi, listenin hazırlanması
(2) KBS-HYS sistemine giriş işlemi yapılması
(3) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi
(4) Varsa avans artığının yatırılarak kapatma işleminin tamamlanması
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Görev Avans İşlemleri
Geçici Görev Avans Alma
Madde 20- (1) Görevlendirme evrakının gelmesi
(2) Onayın ve avans işlemlerinin hazırlanması
(3) Hazırlanan evrakın onaya sunulması ve Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi
(4) Hesaba aktarılması
Geçici Görev Avans Kapatma
Madde 21- (1) Görevin sona ermesi
(2) Yolluk evrakının hazırlanması
(3) Kontrol ve imzaların tamamlanması
(4) Muhasebe birimine teslim edilmesi
(5) Varsa avans artığının yatırılarak evrakın ilgili klasöre kaldırılması

ONİKİNCİ BÖLÜM
Hukuki Mütalaa Verme İşlemleri
Hukuki Mütalaa Verme
Madde 22- (1) Evrak giriş kaydının yapılması
(2) Mütalaa talebinin havale edilmesi
(3) Mütalaa numarası verilmesi
(4) Mütalaa talebinin avukat tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi
(5) Avukat tarafından mütalaanın hazırlanması
(6) Yetkili Makam Tarafından Mütalaanın İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(7) Yetkili Makam Tarafından Mütalaanın İmzalanması
(8) Evrak çıkış kaydının yapılması
(9) Dosyanın saklıya alınması

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastalık İzin İşlemleri
Hastalık İzin İşlemi
Madde 23- (1) İstirahat raporunun gelmesi
(2) istirahat raporunun personel servisi tarafından incelenmesi
(3) Sıhhi izin onayının hazırlanması
(4) Rapor bitimi göreve başlama yazısının hazırlanması ve yetkili tarafından imzalanması
(5) Evrak çıkış kaydının yapılması

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Emeklilik İşlemleri
Emeklilik İşlemi
Madde 24- (1) Emeklilik İstek Dilekçesinin Gelmesi
(2) Emeklilik İstek Dilekçesinin Gönderilmesine Dair Üst Yazının Hazırlanması
(3) Emeklilik İstek Dilekçesinin Gönderilmesine Dair Üst Yazının Yetkili Mercii Tarafından İmzalanması
(4) Evrak çıkış kaydının yapılması
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(5) Emeklilik onayının gelmesi
(6) Evrak giriş kaydının yapılması
(7) Emeklilik Onayının İlgili Personele Tebliğ Edilmesi
(8) Görevden Ayrılma Yazısının Hazırlanması
(9) Görevden Ayrılma Yazısının Yetkili Mercii Tarafından İmzalanması
(10) Görevden Ayrılma Yazısının Defterdarlığa Gönderilmesi
(11) Evrak çıkış kaydının yapılması
(12) Emeklilik Onayının ve Görevden Ayrılma Yazısının Mutemetliğe Teslimi
(13) Emeklilik Onayının Dosyasında Saklanması

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Hukuk Dava İşlemleri
Hukuk Dava İşlemi
Madde 25- (1) Tebligat / Dava dilekçesinin gelmesi
(2) Evrak Giriş Kaydının Yapılması
(3) Tebligat/Dava dilekçesi ile ilgili bilgi ve belgenin Avukatlara havale edilmesi
(4) Açılan davaya ilişkin bilgi, belge ve dava dilekçelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
(5) İlgili İdaresine açılan dava hakkında idarelerinde bulunan bilgi ve belgelerin
(6) Gelen cevaplara göre cevap dilekçesinin hazırlanarak Mahkemesine sunulması
(7) Mahkeme aşamasında duruşma ve keşiflere katılımın, Bütün Hukuki işlemlerin yapılması.
(8) Dava sonucu verilen kararın gelmesi üzerine gerekli incelemenin yapılarak Temyiz ve itiraz
sürecinin değerlendirilmesi
(9) Yapılan Temyiz ve İtiraz sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılması
(10) Dava sonucunun ilgili kurumuna karar göndermek suretiyle bildirilmesi
(11) Kararda hüküm altına alınan alacakların tahsili için gerekli işlemlerin yapılması
(12) Tahsilat tamamlandığında dosyanın saklı işlemlerinin yapılması
(13) Dosyanın saklıya kaldırılması

8

ÜÇÜNCÜ KISIM
Muhasebe Müdürlüğü İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Mahsuben Tahsilat
Mahsuben Tahsilat
Madde 26- (1) Tahsilat işleminin nasıl yapılacağının değerlendirilmesi yapılır;
(2) Tahsilatın emanet kayıtlarından mı, ödeme emri belgesinden mi, muhasebe birimleri arası
işlemlerden mi yoksa banka tahsilat hesabına yatan tutardan mı yapılacağı belirlenir.
A) Emanet Kayıtlarının Kontrolünün Yapılması;
(1) Say2000i sisteminde bulunan raporlar bölümünden emanet raporları alınarak hak sahibi adına bir
kayıt olup olmadığının kontrolü yapılır.
(2) İlgilinin dilekçesine istinaden emanette bulunan tutarın ilginin banka hesabına gönderilir veya 333,
361 ve 362 emanet hesabında bulunan kurum alacaklarının yasal süreleri içerisinde kurum
hesaplarına gönderilir.
(3) Muhasebe İşlem Fişinde gerekli kontrollerin sağlanması ve kabul işleminin yapılmasından sonra
Maliye Bakanlığı Parasal Sınırlar Genel Tebliğinde yazan tutara göre Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısının imzasına sunulur.
(4) Bu işlemler sonucunda Muhasebe İşlem Görevlisi & Sorumlusu tarafından MİF onaylanarak
yevmiye numarası alınır.
B) Ödeme Emri Belgesi Üzerindeki Miktarın Emanet Hesabına Alınması;
(1) Ödeme Emri Belgesi üzerinde bulunan vergi dairesine ait borçlar, alacağının temlikine ilişkin
borçlar veya SGK gibi kurumlara ait borçların emanet hesabına alınır.
(2) Ödeme Emri Belgesinde gerekli kontrollerin sağlanması ve kabul işleminin yapılmasından sonra
Maliye Bakanlığı Parasal Sınırlar Genel Tebliğinde yazan tutara göre Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısının imzasına sunulur.
(3) Muhasebe İşlem Görevlisi & Sorumlusu tarafından düzenlenen MİF veya Müdürlüğümüze bağlı
kurum tarafından gelen ÖEB'nin onaylanarak yevmiye numarası alınır.
C) Muhasebe Birimler Arası İşlemlerden Tahsilat Yapılması;
(1) Say2000i Sisteminde bulunan Muhasebe Birimler Arası İşlemler butonundan yapılan işlemler
görüntülenir.
(2) Muhasebe Birimler Arası İşlemler Tablosu kontrol edilerek karşı saymanlık muhasebe birimi
tarafından gönderilen tahsilatın doğru saymanlığa gelip gelmediği veya ilgili dairenin doğru olup
olmadığı kontrol edilir.
(3) Muhasebe Birimler Arası İşlemler Tablosu kontrol edilerek karşı saymanlık muhasebe birimi
tarafından gönderilen tahsilat saymanlığımıza ait değilse yapılan işlem ters kayıt yapılarak karşı
saymanlığa gönderilir ve yapılan işlemin karşı saymanlıkla görüşülerek düzeltilmesi sağlanır.
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(4) Karşı Saymanlık Muhasebe Birimi tarafından düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar Muhasebe
Birimimize gönderilen tahsilat işlem yapılarak Muhasebe Birimler Arası İşlemler Tablosundaki kayıt
silinir.
(5) Karşı Saymanlık Muhasebe Birimi tarafından düzeltme işlemi yapılamamış olması durumunda
Muhasebe Birimler Arası İşlemler Tablosundaki miktar emanet hesaplarına alınarak tablodaki kayıt
silinir.
(6) Muhasebe İşlem Fişinde gerekli kontrollerin sağlanması ve kabul işleminin yapılmasından sonra
Maliye Bakanlığı Parasal Sınırlar Genel Tebliğinde yazan tutara göre Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısının imzasına sunulur.
(7) Bu işlemler sonucunda Muhasebe İşlem Görevlisi & Sorumlusu tarafından düzenlenen MİF'in
onaylanarak yevmiye numarası alınır.
D) Banka Tahsilatının Kontrolünün Yapılması;
(1) Ertesi gün, Banka Hesap Özet Cetvelinden Muhasebe Müdürlüğü tahsilat hesabına yatan tutarın
var olup olmadığının kontrolü yapılır.
(2) Banka Hesap Özet Cetvelindeki tutarın açıklamasına bakılıp mahiyetinin ne olduğu anlaşılıyor ise
ilgili hesaba (Bütçe Geliri, Teminat, Kişi Borcu Hesabı vb...) alınır.
Banka Hesap Özet Cetvelindeki tutarın açıklamasına bakılıp mahiyetinin ne olduğu anlaşılmıyor ise
yatan tutar Emanet Hesabına alınır ve tutarın ne için yattığı araştırılır.
(3) Muhasebe İşlem Fişinde gerekli kontrollerin sağlanması ve kabul işleminin yapılmasından sonra
Maliye Bakanlığı Parasal Sınırlar Genel Tebliğinde yazan tutara göre Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısının imzasına sunulur.
(4) Bu işlemler sonucunda Muhasebe İşlem Görevlisi & Sorumlusu tarafından düzenlenen MİF'in
onaylanarak yevmiye numarası alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Nakden Tahsilat ve Vezne
Nakden Tahsilat
Madde 27- (1) Tahsilat işleminin nasıl yapılacağının değerlendirilmesi yapılır;
(2) Müdürlüğümüzce yapılacak olan işleminin kasa işlemi mi yoksa Değerli Kağıtları ilgilendiren bir
işlem mi olduğu belirlenir.
A) Kasa İşlemleriyle İlgili Tahsilatın Yapılması;
(1) İlgilinin başvurusu üzerine yapılacak olan işlemin Bütçe Geliri, Emanet, Nakit Teminat veya
Teminat Mektubu açısından değerlendirilmesi yapılarak Say2000i Sisteminde ilgili hesaba alınıp MİF
düzenlenir.
(2) Muhasebe İşlem Fişinde gerekli kontrollerin sağlanması ve kabul işleminin yapılmasından sonra
Maliye Bakanlığı Parasal Sınırlar Genel Tebliğinde yazan tutara göre Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısının imzasına sunulur.
(3)Muhasebe İşlem Görevlisi / Sorumlusu (Veznedar) tarafından MİF onaylanarak işlem sonucunda
Alındı Belgesi verilir.
B) Değerli Kağıtlarla İlgili İşlemlerin Yapılması;
(1) Müdürlüğümüzce yapılacak olan işleminin Büyük Ambar veya Küçük Ambarı mı ilgilendirdiği
belirlenir.

10

a) Büyük Ambar Kullanılarak Yapılan İşlemler;
(1) Müdürlüğümüzce talep edilen, Darphane ve Damga Matbaası Saymanlığınca gönderilen Değerli
Kağıtların girişi yapılır.
(2) İlçe Mal Müdürlüklerinin ve Küçük Ambarın ihtiyacı olan Değerli Kağıtların Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre çıkışı yapılır.
(3) Kullanılmayacak hale gelen Değerli Kağıtların Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
hükümlerine göre Darphane ve Damga Matbaası Saymanlığına gönderilmek üzere Büyük Ambar
hesaplarına alınır.
b) Küçük Ambar Kullanılarak Yapılan İşlemler;
(1) Yetkili Memur tarafından Değerli Kağıt Bordrosu ile talep edilen Değerli Kağıtlar Küçük Ambardan
verilir.
(2) Yetkili Memurlar tarafından yapılan Değerli Kağıtların satışı sonrasında tahsil edilen paranın
Müdürlüğümüz veznesine yönetmelikte belirtilen süreler çerçevesinde yatırılarak Alındı Belgesi verilir
ve zimmetlerinde bulunan Değerli Kağıtlarının düşülmesi.
(3) Yetkili Memurların zimmetlerinde bulunan Değerli Kağıtlarının düşümü yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kati Ödeme Belgesi İle yapılan İşlemler
Kati Ödeme Belgesi
Madde 28- (1) İlgili kurum tarafından düzenlenen 3 nüsha Teslim Tutanağı ile birlikte gelen ÖEB ve
ekleri Teslim Tutanağıyla uygunluğunun kontrolü yapılır. Uygun olan ÖEB ve ekleri teslim alınır,
Teslim Tutanağına saat ve tarih atılıp imzalanarak 1 nüshanın kuruma verilir.
(2) Uygun olan ÖEB ve ekleri teslim alınır, Teslim Tutanağına saat ve tarih atılıp imzalanarak 1
nüshanın kuruma verilir.
(3) Uygun olmayan Teslim Tutanağının düzeltilmesi istenir.
(4) ÖEB'ne konu olan ödeme, 5018 Sayılı Kanunun 61. Maddesi ve Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği ve Genel Tebliğ'e (2007/1) göre gerekli kontroller yapılır.
(5) Hatalı ve eksiklik bulunan ÖEB'nin hata tutanağıyla birlikte ilgili Kuruma iade edilir.
(6) ÖEB'ne konu olan ödemenin içeriğine göre Say2000i sisteminde;
(7) Kurum Maaşı ise Maaş Hesaplama Ekranından,
(8) Sosyal Yardım ise (Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı vb...) Sosyal Hak ve Yardım Ekranından,
(9) Ek Ders ödemesi ise Ek Ders İşlemleri Ekranından,
(10) Kurum Ödemeleri (TTnet, Türktelekom vb...) ile 3. Şahıs Ödemeleri (Hakediş) Muhasebe Kayıt
Formu (KBS) Ekranından, evrağın kabul edilme işlemi yapılır.
(11) Ödeme Emri Belgesi gerekli kontrollerin sağlanması ve kabul işleminin yapılmasından sonra
Maliye Bakanlığı Parasal Sınırlar Genel Tebliğinde yazan tutara göre Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısının imzasına sunulur.
(12) Bu işlemler sonucunda Muhasebe İşlem Görevlisi & Sorumlusu tarafından ÖEB ve MİF
onaylanarak yevmiye numarası alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Banka İşlemleri
Banka İşlemleri
Madde 29- (1) Muhasebe Yetkilisi veya Yardımcısı tarafından imzalanan ÖEB/ MİF'in mevzuat
yönünden gerekli kontrolleri yapılır.
(2) Gelen evrak üzerindeki bilgilerle sistemdeki bilgiler karşılaştırıldıktan sonra evrakta hata yoksa
onay butonuna basılmak suretiyle yevmiye numarası alınır.
(3) Gelen evrak üzerindeki bilgilerle sistemdeki bilgiler karşılaştırılırken hata bulunması durumunda
ilgili kuruma bilgi verilmek ve iadesi sağlanmak üzere sorumlu olan servise gönderilir.
(4) Say2000i'de onaylanan evrak, Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) nakit talebi menüsüne
düşer ve bu ekranda Hazine Müsteşarlığına aktarılarak nakit talebi yapılır.
(5) Hazine Müsteşarlığı, saat 15:30 a kadar onaylanıp nakit talebi yapılan ÖEB/MİF'i Saat:16:30 'dan
sonra nakdi karşılar. Karşılanan nakit KEÖS'da gönderme emri oluşturma menüsüne düşer. Bu
menüde karşılanan nakdin muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır.
(6) Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanıp muhasebeleştirilen işlemler Talimat Aktarma Yetkili
Yardımcısı tarafından KEÖS Sisteminde bankaya aktarılmak üzere Talimat Aktarma Yetkilisinin
onayına sunulur. Talimat Aktarma Yetkilisi hata olmadığı takdirde bankaya talimatları aktarır.
(7) Aktarma işleminin yapıldığı gün ödenen talimatlar için KEÖS'da bulanan Banka Hesap Özet Cetveli
menüsünden Banka Hesap Özet Cetveli Raporu alınıp hangi talimatlarının ödenip ödenmediğinin
kontrolü yapılır. Banka tarafından ödenen talimatlar, talimat kapatma butonuyla muhasebeleştirilir.
Banka tarafından ödenmeyip iade olan (Hesap Numarası hatalı, İlgili Kişinin Banka Hesap Numarası ile
Tc nin Uyumsuz Olması…vs.) talimatlar emanete alınarak muhasebeleştirilir.

12

DÖRDÜNCÜ KISIM
Milli Emlak Müdürlüğü İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Ecrimisil İşlemleri
Ecrimisil
Madde 30- (1) Taşınmazın mahallinde bilirkişilerle birlikte tespiti yapılarak Ecrimisil Tespit
Tutanağının Düzenlenmesi,
(2)Yapılan tespit sonucunda tutanakta belirtilen işgalci, işgal tarihi, miktarı ve işgalin şekli
hususundaki bilgilerin MEOP 2 sistemine girilmesi,
(3) İlgili Kurumlardan günün rayicine göre emsal satış bedellerinin tespitinin yapılmasına esas olmak
üzere Piyasa Fiyat Araştırmasının yapılması
(4) Bedel Tespit Komisyonunca Ecrimisil Bedelinin Tespit ve Takdir edilmesi
( 5) Belirlenen kıymet takdirine göre Ecrimisil İhbarnamesinin düzenlenmesi
(6) Düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesinin İşgalciye gönderilmesi
(7) Ecrimisil İhbarnamesinin ilgiliye tebliğ edilmesi
(8) Tebliğ edilen ecrimisil İhbarnamesine işgalci tarafından itiraz süresi içerisinde itiraz edilmez ise
bedeli tahsil edilerek, ecrimisil kapatılır.
(9) İtiraz süresi içerisinde işgalci tarafından itiraz edilen ecrimisil işlemi yeniden incelenir ve itirazın
şekline göre yeniden değerlendirilir. İtiraz uygun görülürse ecrimisil iptal edilir ve ilgiliye bildirilir.
Uygun görülmedi ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile yeniden gönderilir ve tahsilatı gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İrtifak Hakkı İşlemleri
İrtifak Hakkı
Madde 31- (1) Dilekçe veya Yazı Defterdarlık Evrak Kaydına alınır.
(2) Hazine taşınmazlarının İrtifak Hakkı Tesisi talep edildiğinde, MEOP kayıtlarından kontrol de
yapılarak, talep dilekçesi değerlendirmeye alınır.
(3) Hazine taşınmazlarının İrtifak Hakkı Tesisi talebine ilişkin dilekçenin değerlendirilmesi için veya
değerlendirme aşamasında bilgi ve belgelerin eksik olması halinde bilgi ve belge isteme yazısının
hazırlanarak, ilgili kurumlardan ve dilekçe sahibinden istenilerek tamamlanır.
(4) Bedel Tespit Komisyonunca taşınmazın Kıymet Takdiri yapılır.
(5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, , Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 sıra
sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca Hazine taşınmazları, İrtifak Hakkı Tesis edilmekte
olup, bu kapsamda Başbakanlık Bakanlık veya Defterdar Onayına sunulur.
(6) 324 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine aykırı şekilde taşınmazların İrtifak Hakkı Tesisinin talep edilmesi halinde, talebin
reddedildiği yazı ile dilekçe sahibine bilgi verilir.
(7) Bilgi ve belgelerin tam, hatasız ve mevzuata uygun olup olmadığının kontrol edilir.
(8) Bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi sonucunda, tam olan bilgi ve belgelere göre,İrtifak Hakkı Tesisi
için Ön İzin Makam Onayı veya Ön İzin Talimat Yazısının hazırlanarak imzaya sunulur.
(9) Bakanlık Makamı ve Defterdar tarafından İrtifak Hakkı Tesisi Ön İzin Makam Onayı yazısının
imzalanmasını müteakip, İrtifak Hakkı Tesisi Ön İzin Talimat Yazısı dilekçe sahibine bildirilir.
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(10) Tapuda karşılıklı resmi senet düzenlenir.
(11) Yer teslimi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satış İşlemleri
Satış
Madde 32- (1) Milli Emlak Müdürlüğüne ulaşan talep dilekçesi MEOP sistemine kayıt yapılarak
taşınmazın dosyası ile İlişkilendirilir.
(2) Taşınmazın satış işlemine esas olmak üzere çeşitli kurumlardan taşınmazın satışa uygun olup
olmadığına ilgili Kanunları kapsamında görüş yazısı istenir.
(3) Kurumlardan görüş yazılarına bakılarak satışa uygun olup olmadığının belirlendikten sonra satışa
engel bir durum varsa red yazısı ile dilekçe sahibine verilir. Satışa engel bir durum bulunmuyorsa
kıymet takdiri aşamasına geçilir.
(4) Taşınmazın bedel tespitine esas olmak üzere alım satım rayiç araştırması yapılarak satış bedeli için
veri toplanır.
(5) Bedel Tespit Komisyonunca Kıymet Takdiri yapılarak ihale bedeli belirlenir ve Taşınmazın ihaleye
onayı imzaya sunulur.
(6) Onay imzadan çıktığında İhlae işlemleri yapılır ve ihale tarihi ve saati dilekçe sahibine bildirilir.
(7) İhalede en yüksek teklifi verene satışı gerçekleştirilir ve ihale kararı onaya sunulur.
(8) Onay imzalandıktan sonra ilgiliye satış bedelinin ödenmesi ve tapuda ferağının yapılması
hususunda tebligat gönderilir.
(9) Satış bedeli tahsil edilir ve tapuda ferağ verilir.
(10) Yer teslimi yapılarak Taşınmaz MEOP kayıtlarında satış işlemi kaydedilerek satış tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahsis İşlemleri
Tahsis
Madde 33- (1) Tahsis talep yazısının Milli Emlak Müdürlüğüne ulaştığında MEOP tahsis programına
kaydı yapılır.
(2) Taşınmaz dosyası incelenerek mevcut mevzuata uygun olup olmadığının tespit edilir.
(3) Taşınmazın tahsisine esas olmak üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karayolları, Orman İşletme Müdürlüğü, D.S.İ.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Kurumları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu araştırılması
yapılır.
(4) Taşınmazın tahsisi hakkında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karayolları Orman İşletme Müdürlüğü, D.S.İ, Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğünden Kurumları ile ilgili mevzuat hükümlerine göre görüş yazıları geldikten sonra, Kurum
görüş yazıları incelenerek mevzuat hükümlerine göre tahsisinin uygun olup olmadığı tespit edilir.
(5) Kurum görüş yazıları ve tapu bilgilerine göre taşınmazın tahsisi için bilgi ve belgelerin hazırlanır.
(6) Taşınmazın bilgi belgeleri düzenlendikten sonra Tahsis Onayı imzaya sunulur.
(7) Tahsis Onayı imzadan çıktıktan sonra talep eden İdareye tahsis işlemi hususunda bilgi verilir.
(8) Yer teslimi için görevli gönderilmesi için yazı yazılır ve ilgili İdareye yer teslimi yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Kira İşlemleri
Kira
Madde 34- (1) Talep dilekçesi MEOP sisteminde evrak kayıt programında kaydedilir.
(2) Çeşitli kurumlardan taşınmazın kiralamaya uygun olup olmadığına dair görüş yazısı istenir.
(3) ) Kurumlardan görüş yazılarına bakılarak kiralamaya uygun olup olmadığının belirlenir.
(4) Kiralamaya engel bir durum varsa red yazısı yazılır.
(5) Kiralamaya uygun ise rayiç araştırması yapılarak kiralama bedeli için veri toplanarak kıymet takdiri
yapılır.
(6) Kıymet Takdiri yapılarak kiralama bedeli Bedel Tespit Komisyonunca belirlenir.
(7) Taşınmaz ihale sürecine alınır ve ihalede en yüksek teklifi verene ihale edilir.
(8) İhale yapıldıktan sonra ihale kararı Defterdar onayına sunulur.
(9) Yer Teslim Tutanağı taraflar arasında imzalanarak kiralama işlemi tamamlanır
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BEŞİNCİ KISIM
Personel Müdürlüğü İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Sınav Hizmetleri Servisi
Sınav
Madde 35- (1) Bakanlıktan Sınav duyurusu yazısının gelmesiyle süreç başlar.
(2) Bakanlıktan gelen sınav duyurusunun personele tebliğ edilmek üzere birimlere gönderilmesi için
yazı hazırlanır ve imzalandıktan sonra dağıtımı yapılır.
(3) İnternet üzerinden yapılan başvurular Personel Müdürü tarafından kontrol edilir ve onaylanarak
listesi alınır.
(4) Listenin Bakanlığa gönderilme yazısı hazırlanır ve imzalandıktan sonra gönderilir.
(5) Bakanlıktan gelen sınav sonuçlarının ilgililerine tebliğ edilmek üzere birimlerine gönderilmesi için
yazı hazırlanır ve imzalandıktan sonra dağıtımı yapılır.
(6) Birimlerinden gelen tebliğ yazıları ile birlikte dosyasına kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Atama Servisi
Açıktan Atama
Madde 36- (1) Bakanlıktan KPSS ve benzeri sınavlar sonrası yerleştirilme işlemleri yapılanlara ilişkin
listenin gelmesiyle süreç başlar.
(2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25.
maddesi gereğince Atamaya Yetkili Amirin onayı ile Sınav Değerlendirme Komisyonu kurulur.
Komisyon üyelerine görevlendirilmelerini bildirmek üzere yazı hazırlanır ve ilgililere tebliğ edilir.
(3) Adaylardan anılan yönetmelik gereğince istenilmesi gereken belgeleri teslim etmeleri için yazı
hazırlanır ve tebliğ için adreslerine gönderilir.
(4) Adaylar tarafından teslim edilen belgeler üzerine komisyonca değerlendirme yapılır;
değerlendirme sonucu atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlara bildirimde bulunmak üzere yazı
hazırlanır ve ilgililerine tebliğ için adreslerine gönderilir.
(5) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu atama şartlarını taşıyan aday için atama onayı
hazırlanır ve atamaya yetkili amire sunulur.
(6) Atama onayı ilgili birime gönderilir ve ilgilinin başlama tarihi ile etik belgesi ve tanıtma formu
istenilir.
(7) İlgiliye görev yapacağı yer ve göreve başlama süresini belirtir yazı hazırlanır ve tebliğ için adresine
gönderilir.
(8) Kanuni süresi içinde göreve başlamayan aday için atama onayının iptaline ilişkin onay hazırlanır ve
atamaya yetkili amire sunulur. Onayın imzalanması üzerine ilgiliye durumu bildiren yazı hazırlanır ve
tebliğ için adresine gönderilir.
(9) Kanuni süresi içerisinde göreve başladığı bildirilen aday için özlük dosyası oluşturulur, başlama
bilgileri PEROP'a girilir.
(10) Ataması yapılan ve göreve başlayan, ataması yapılana ancak göreve başlamayan ve ataması
yapılmayan adayların bilgilerini içerir form ve yazısı hazırlanır ve Bakanlığa gönderilir.
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Görevde Yükselme / Unvan Değişikliği Sonucu Atama
Madde 37- (1) Görevde yükselme / unvan değişikliği sınav sonuçlarının açıklanması ile süreç başlar.
(2) Sınavı kazanan adayların belgeleri incelenir, atamaya engel durumu olup olmadığı; muvafakat
istenilmesine gerek olup olmadığı tespit edilir.
(3) Muvafakat istenilmesi gerekiyorsa muvafakat istem yazısı hazırlanır ve ilgili yere gönderilir.
(4) Muvafakat verilmesi üzerine atama onayı hazırlanır ve atamaya yetkili amir onayına sunulur.
(5) Atama onayı tebligat yazısı hazırlanır, görev yaptığı ve görev yapacağı birime gönderilir.
(6) Göreve başlayan aday bilgileri PEROP'a girilir.
(7) Dosyasına kaldırılır.
Kurum İçi Naklen Atama
Madde 38- (1) Atama teklifi veya talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Atama teklifi veya talebi incelenir, uygun görülüp görülmediği belirlenir.
(3) Atama teklifi veya talebi uygun görülmezse reddedilmesine ilişkin yazı hazırlanır, imzalanınca ilgili
birime veya kişiye gönderilir.
(4) Atama teklifi veya talebi uygun görülürse naklen atama onayı hazırlanır ve atamaya yetkili amire
sunulur.
(5) Naklen atama onayı imzalanınca ilgili birime/birimlere gönderme yazısı hazırlanır ve naklen atama
onayı gönderilir.
(6) İlgili birimden göreve başlama yazısı gelince PEROP girişleri yapılır ve dosyasına kaldırılır.
Kurumlar Arası Naklen Atama
Madde 39- (1) Kurumlar arası naklen atama talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Kurumlar arası naklen atama talebi ve eki diploma ile hizmet belgesi incelenir, Maliye Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği ilgili maddesindeki şartları
taşıyıp taşımadığı belirlenir.
(3) Şartları taşımadığı anlaşılırsa reddedilmesine ilişkin yazı hazırlanır ve gönderilir.
(4) Şartları taşıyanların talepleri ve belge örnekleri herhangi bir işlem yapılmaksızın Bakanlığa
(Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.
(5) Bakanlıktan (Personel Genel Müdürlüğü) naklen atanma talebinin uygun görülmediği bildirilirse
ilgiliye bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır ve gönderilir.
(6) Bakanlıktan (Personel Genel Müdürlüğü) naklen atanma talebinin uygun görüldüğü bildirilirse
naklen atama onayı hazırlanır ve atamaya yetkili amire sunulur.
(7) Naklen atama onayı imzalanınca ilgili birime gönderme yazısı hazırlanır ve naklen atama onayı
gönderilir.
(6) İlgili birimden göreve başlama yazısı gelince PEROP girişleri yapılır ve dosyasına kaldırılır.
Yeniden Atama
Madde 40- (1) Yeniden atama talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Talep mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı yönünden incelenir.
(3) Şartları taşıyorsa kadro ve ihtiyaç durumu değerlendirilir.
(4) Yeniden ataması uygun görülen ve uygun boş kadro bulunan ilgili hakkında Bakanlıktan atama izni
istenilir.
(5) Bakanlıktan atama izni geldiğinde atamaya esas belgeler tamamlattırılır, atama onayı hazırlanır,
imzadan çıkınca ilgili birime gönderilir ve ilgiliye tebliğ edilir.
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(6) Göreve başlamasına ilişkin yazı geldiğinde dosyasına ve PEROP'a işlenir.
(7) Yasal süresi içerisinde göreve başlamadığı anlaşılırsa atama onayı iptal edilir.
(8) Şartları taşımadığı anlaşılırsa ilgiliye atanma talebinin uygun görülmediğine ilişkin yazı yazılır.
Hizmet Değerlendirilmesi
Madde 41- (1) Hizmet Değerlendirme talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2)Talep incelenerek Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim ödeme günlerini gösterir Hizmet Cetveli
istenir.
(3) Gelen Hizmet Cetveline göre hizmet değerlendirme onayı hazırlanarak imzaya sunulur.
(4) Çıkan onay ilgilinin görev yaptığı birime gönderilir ve PEROP'a işlenerek özlük dosyasına kaldırılır.
Adaylığın Kaldırılması
Madde 42- (1) ) Adaylığın kaldırılması teklifinin veya iki yılın dolumu ile süreç başlar.
(2) Adaylık süresi içerisindeki Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Belgeleri incelenir.
(3) Adaylığın kaldırılmasına ilişkin onay hazırlanarak atamaya yetkili amirin imzasına sunulur.
(4) Atamaya yetkili amirin onayını müteakiben onay görev yaptığı birime gönderilir ve PEROP'a
işlenerek özlük dosyasına kaldırılır.
Terfii
Madde 43- (1) ) EROP'tan Alınan Terfi Listesinin İncelenmesi ile süreç başlar
(2) Özlük dosyası incelenerek, disiplin servisinden bilgi alınır.
(3) Terfi onayı hazırlanarak imzaya sunulur.
(4) Onaylanan terfi onayı birimine gönderilir ve PEROP"a işlenerek özlük dosyasına kaldırılır.
657 Sayılı DMK'nın 37'nci Madde Uygulaması
Madde 44- (1) ) Öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin 4.kademesine gelmesi ile süreç
başlar.
(2) Özlük dosyası incelenir ve disiplin servisinden son sekiz yıl içerisinde disiplin cezası olup, olmadığı
sorulur.
(3) Şartları taşıdığının tespitine müteakiben terfi onayı hazırlanarak imzaya sunulur.
(4) Terfi onayının imzalanmasından sonra onay birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesini ve
gereğinin yapılması istenir. PEROP"a işlenerek kişinin özlük dosyasına kaldırılır.
657 Sayılı DMK'nın 64/4'üncü Madde Uygulaması
Madde 45- (1) )Disiplin Servisinden son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası alıp almayan
memurların sorgulaması ile işlem süreci başlar,
(2) Son sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almayan memurların aylık derecelerinin yükseltilmesinde
dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi onayı hazırlanır.
(3) Hazırlanan Kademe İlerlemesinin onaylanması müteakiben birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ
edilmesini ve gereğinin yapılması istenir. Ayrıca PEROP'a işlenerek özlük dosyasına kaldırılır.
Aylıksız İzin
Madde 46- (1) Aylıksız izin talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Talep incelenerek mevzuata uygun ise aylıksız izin onayı hazırlanak yetkili amir tarafından
imzalanır.
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(3) Aylıksız izin onayı birimine gönderilerek görevden ayrılış ve izin bitimi görevine başlama tarihleri
istenir.
(4) PEROP'a işlenerek dosyasına kaldırılır.
Mazeret İzni
Madde 47- (1) Mazeret İzin talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Şartları taşıyıp taşımadığı yönünden dilekçesi incelenir.
(3) Şartları taşımayanların talepleri reddedilerek ilgiliye bildirilir.
(4) Şartları taşıyanlar için ise mazeret izin onayı hazırlanarak imzaya sunulur.
(5) Mazeret İzninin onaylanmasını müteakibin birimine gönderilir ve PEROP'a işlenerek özlük
dosyasına kaldırılır.
Refakat İzni
Madde 48- (1) Refakat izin talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Talebin incelenmesi sonucu şartları taşıyor ise refakat izin onayı hazırlanarak yetkili amirce
imzalanır.
(3) Refakat izin onayı birime gönderilerek görevden ayrılış, görevine başlayış tarihleri istenir.
(4) PEROP'a işlenerek dosyasına kaldırırlı.
(5) Şartları taşımıyor ise ret yazısı hazırlanarak ilgiliye tebliği istenir.
(6) Dosyasına kaldırılır.
Vekalet
Madde 49- (1) Vekalet talep yazısının gelmesi ile işlem süreci başlar.
(2) İlgili birimce vekalet edecek personel belirlenmiş ise veya Defterdarlıkça belirlenecek ise vekalet
edecek personel hakkında vekalet onayı hazırlanır.
(3) Hazırlanan vekalet onayı ilgili onay makamı tarafından imzalanmasından sonra dairesine
gönderilir. POROP'a işlenerek dosyasına kaldırılır.
Sağlık Raporlarının Hastalık İznine Çevrilmesi
Madde 50- (1) Sağlık raporunun gelmesi ile süreç başlar.
(2) Sağlık raporu mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.
(3) Sağlık raporu mevzuata uygun değilse raporun mevzuata uygunluğunun sağlanması veya göreve
başlatılması için birimine yazı yazılarak dosyasına kaldırılır.
(4) Sağlık raporu mevzuata uygunsa sağlık raporunun hastalık iznine çevrilmesi için onay hazırlanır ve
yetkili amirce imzalanır.
(5) Hastalık izni onayının bir sureti birimine gönderilerek göreve başlama tarihi istenerek PEROP'a
işlenerek dosyasına kaldırılır.
Özlük Dosyası Gönderilmesi
Madde 51- (1) Dosya devrini gerektiren olayın gerçekleşmesi ile süreç başlar.
(2) Dosya devir talep yazısı incelenerek Disiplin Dosyası ve Mal Bildirimleri ilgili servisten alınarak
özlük dosyası ile birleştirilir ve iki nüsha dizi pusulası ekinde ilgili yere gönderilerek özlük dosyasının
alındığına ilişkin dizi pusulasının bir suretinin tasdik edilerek geri iadesi istenir.
(3) Dizi pusulasının iade edilen nüshası dosyasına takılarak arşive kaldırılır.
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Pasaport Talepleri
Madde 52- (1) Pasaport Talep Formunun veya Pasaport istem yazısının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Özlük Dosyası incelenerek şartları taşıyıp taşımadığı belirlenir.
(3) Şartları taşımıyorsa talep sahibine şartları taşımadığına ilişkin yazı yazılarak dosyasına kaldırılır.
(4) Şartları taşıyorsa Pasaport Talep Formu hazırlanarak yetkili amirlerce imzalanır ve Emniyet
Müdürlüğüne gönderilerek dosyasına kaldırılır.
Eski Personel Talepleri
Madde 53- (1) Eski personele ilişkin talebin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Talep ve özlük dosyası incelenerek ilgiliye cevap yazılarak gönderilir ve dosyasına kaldırılır.
İstek veya Yaş Haddinden Emeklilik
Madde 54- (1) ) PEROP'tan yaş haddinden emekli olacakların listesinin alınması veya emeklilik
dilekçesinin gelmesi ile işlem süreci başlar.
(2) Emeklilik dilekçesi ve özlük dosyası incelenir.
(3) Yapılan inceleme neticesinde emeklilik şartlarını taşıdığı anlaşılır ise emekli onayı hazırlanarak
onay makamına imzaya sunulur.
(4) Emeklilik onayının imzalanmasını müteakiben emeklilik onay dairesine gönderilir ve görevden
ayrılış tarihi istenir.
(5) Emeklilik onayı gereği için diğer belgelerle birlikte SGK'na gönderilir.
(6) SGK'nun gelen cevap yazısı incelenerek mutabakat sağlandıktan sonra PEROP"a giriş yapılarak
dosya arşive kaldırılır.
Malulen Emeklilik
Madde 55- (1) Raporun gelmesi ile süreç başlar.
(2) Rapor incelenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir
(3) Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen rapor hakkındaki karar incelenir.
(4) Emeklilik Talebi red edilmiş ise karar ilgiliye tebliğ edilir.
(5) Emeklilik talebi kabul edilmiş ise Emekli onayı hazırlanarak yetkili makama imzaya sunulur.
(6) Emeklilik onayı birimine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir
Dul ve Yetim Aylığı Bağlanması
Madde 56- (1) ) Yazı veya dilekçenin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Yazı ve dilekçe incelenerek şartları taşıdığının anlaşılması halinde gerekli belgeler eklenerek Sosyal
Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumunun aylık bağlanmasına ilişkin yazısı incelenerek özlük dosyasına kaldırılır.
Bilgi Edinme
Madde 57- (1) Bilgi edinme talebinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Bilgi edinme talebi incelenerek konusunun Defterdarlığımız görev alanına girip girmediği tespit
edilir.
(3) Konusu Defterdarlığımız görev alanına girmiyorsa Bilgi Edinme Birimine sistem üzerinden iade
edilir.
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(4) Konusu Defterdarlığımız görev alanına giriyorsa başvuru sahibine ücretin (gerekiyorsa)
yatırılmasına ilişkin yazı yazılarak ücretin yatırıldığını gösterir belge istenir, ücret yatırılmaz ise
herhangi bir işlem yapılmaz.
(5) Ücretin yatırıldığına ilişkin belge geldi ise ilgili birime gönderilerek belgelerin gönderilmesi istenir.
(6) İlgili birimden gelen belgeler başvuru sahibine gönderilerek dosyasına kaldırılır.
(7) Ücret gerektirmeyen konularda ise elektronik ortamda cevap verilmesi istenilmiş ise elektronik
ortamda cevap verilir aksi halde yazılı olarak cevap verilerek dosyasına kaldırılır.
BİMER
Madde 58- (1)Başvuru Formunun BİMER sisteminden alınması ile süreç başlar.
(2) Talep incelenerek konusunun Defterdarlığımız görev alanına girip girmediği tespit edilir.
(3) Konusu Defterdarlığımız görev alanına girmiyorsa BİMER sisteminden iade edilir, İlimizdeki
Kurumları ilgilendiriyorsa BİMER üzerinden ilgili Kuruma sevk edilerek dosyasına kaldırılır.
(4) Konusu Defterdarlığımız görev alanına giriyorsa konusuna göre ilgili birime gönderilerek süresi
içerisinde başvuru sahibine cevap vermesi istenerek verilen cevaba ilişkin evrakın tarih ve sayısı
istenerek BİMER sistemine işlenir ve dosyasına kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadro ve İstatistik Servisi
Genel Kadro Bilgileri Bildirim İşlemleri
Madde 59- (1) Nisan, ağustos ve aralık aylarının ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Kadro bilgileri incelenir, derlenir ve Kadro Bilgi Formuna işlenir.
(3) Kadro Bilgi Formunun Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilmesine ilişkin yazı hazırlanır.
(4) Kadro Bilgileri Formu Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.
Milli Emlak Kadro Bilgileri Bildirim İşlemleri
Madde 60- (1) Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Milli Emlak kadro bilgileri incelenir, derlenir ve Milli Emlak Kadro Bilgi Formuna işlenir.
(3) Milli Emlak Kadro Bilgi Formunun Bakanlığa (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesine ilişkin
yazı hazırlanır.
(4) Kadro Bilgileri Formu Bakanlığa (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilir.
İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri
Madde 61- (1) İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis talebi gelmesi veya ilçe birimlerinde kadro boşalması ile süreç
başlar.
(2) Kadro bilgileri incelenir. Talep edilen kadro varsa tahsisi yapılmak üzere tenkis-tahsis yazıları
hazırlanır.
(3) Atama servisine bildirilir.
(4) İlçe birimlerinde kadro boşalmış ise merkeze çekmek için tenkis-tahsis yazıları hazırlanır.
(5) Takip eden ayın ilk haftası Aylık Kadro Değişiklik Bilgileri Bildirim İşlemleri yapılır.
Aylık Kadro Değişiklik Bilgileri Bildirim İşlemleri
Madde 62- (1) Her ayın ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
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(2) Kadro bilgileri incelenir, derlenir. Değişiklik yapılan kadro bilgileri İl İçi Kadro Tenkis Tahsis Bilgi
Formuna işlenir.
(3) İl İçi Kadro Tenkis Tahsis Bilgi Formunun Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilmesine
ilişkin yazı hazırlanır.
(4) Kadro Bilgileri Formu Bakanlığa gönderilir.
Genel Kadro Değişikliği İşlemleri
Madde 63- (1) Bakanlıktan (Personel Genel Müdürlüğü) genel kadro değişikliğine ilişkin yazının
gelmesi ile süreç başlar.
(2) Kadro bilgileri incelenir, derlenir. Değişikliği istenilen kadrolar birimler itibariyle belirlenir ve her
birim için kadro değişiklik cetvelleri ve bilgi formları doldurulur.
(3) Kadro değişiklik cetvelleri ve bilgi formlarının gönderilmesine ilişkin yazı hazırlanır.
(4) Kadro değişiklik cetvelleri ve bilgi formları Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.
Bakanlık Tarafından Tenkis-Tahsis Edilen Kadro İşlemleri
Madde 64- (1) Bakanlıktan (Personel Genel Müdürlüğü) kadro değişikliğine ilişkin yazının gelmesi ile
süreç başlar.
(2) Kadro bilgileri incelenir ve PEROP'a işlenir.
(3) Kadro değişikliklerinin ilgili saymanlığa bildirilmesi yazısı hazırlanır ve gönderilir.
(4) Dolu kadro değişikliği varsa atama servisine bildirilir.
Personel Hareketleri İstatistik Formları İşlemleri
Madde 65- (1) Her ayın ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Atanan, ayrılan, kurum içi yer değiştiren ve emekli olan personel bilgileri incelenir.
(3) Atanan Personel Bilgi Formu, Ayrılan Personel Bilgi Formu, Kurum İçi Yer Değiştiren Personel Bilgi
Formu ve Emekli Olan Personel Bilgi Formları doldurulur.
(4) Bilgi formlarının gönderilmesine ilişkin yazı hazırlanır.
(5) Bilgi formları Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.
Personel Bilgi Formu İşlemleri
Madde 66- (1) Ocak ve temmuz ayının ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Personel bilgileri incelenir ve Personel Bilgi Formuna İşlenir.
(3) Personel Bilgi Formu elektronik olarak (e-mail) Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.
Özürlü Personel Bilgi Formu İşlemleri
Madde 67- (1) Ocak, nisan, temmuz ve ekim ayının ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Özürlü personel bilgileri incelenir ve Özürlü Personel Bilgi Formuna İşlenir.
(3) Özürlü Personel Bilgi Formu elektronik olarak (e-mail) Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü)
gönderilir.
Sağlık Personeli Bilgi Formu İşlemleri
Madde 68- (1) Ocak ayının ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel bilgileri incelenir ve
Sağlık Personeli Personel Bilgi Formuna İşlenir.
(3) Sağlık Personeli Bilgi Formunun gönderilmesine ilişkin yazı hazırlanır.
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(4) Sağlık Personeli Bilgi Formu Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.
Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri
Madde 69- (1) Ocak ayının ilk haftasının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Birimlere faaliyet raporunda yer alacak bilgilerin istenilmesine dair yazı hazırlanır ve dağıtımı
yapılır.
(3) Birimlerden gelen yazı ve eki belgeler incelenir ve derlenir.
(4) Faaliyet raporu hazırlanır ve internet sitesinde yayımlanmak üzere web sayfası yönetim işlemleri
süreci başlar.
Brifing Raporu Hazırlama İşlemleri
Madde 70- (1) Ocak ve temmuz ayının ilk haftasının gelmesi veya Defterdardan Brifing Raporu
hazırlama talimatı gelmesi ile süreç başlar.
(2) Birimlere birfing raporunda yer alacak bilgilerin istenilmesine dair yazı hazırlanır ve dağıtımı
yapılır.
(3) Birimlerden gelen yazı ve eki belgeler incelenir ve derlenir.
(4) Brifing raporu hazırlanır.
(5) Brifing Raporu Defterdara sunulur, Valiliğe gönderilmesine dair yazı hazırlanır ve Brifing Raporu
gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi İşlem Servisi
Web Sayfası Düzenleme ve Güncelleme İşlemleri
Madde 71- (1) Web sayfası düzenleme ve güncelleme talebi gelmesi veya ihtiyacı doğması ile süreç
başlar.
(2) Web sayfası düzenleme ve güncelleme talebi veya ihtiyacı incelenir, düzenleme/güncelleme
yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
(3) Düzenleme/güncelleme yapılması gerekiyorsa yapılır ve web sayfasında yayımlanır.
(4) İşlem sonucundan yetkililer bilgilendirilir.
PERGEN Envanter Sistemi İşlemleri
Madde 72- (1) Yeni malzeme talebi/malzeme gelmesi/malzemenin kayıtlardan çıkarılması talebi
gelmesi üzerine süreç başlar.
(2) Envanter sistemi düzenleme/güncelleme talebi incelenir.
(3) Düzenleme/güncelleme yapılması gerekiyorsa yapılır ve kaydedilir.
(4) İşlem sonucundan yetkililer bilgilendirilir.
PERGEN Enteraktif Uygulamalar Sistemi İşlemleri
Madde 73- (1) Birim amiri/amirlerinin değişmesi ile süreç başlar.
(2) Enteraktif Uygulamalar Sistemi düzenleme/güncelleme talebi incelenir.
(3) Düzenleme/güncelleme yapılması gerekiyorsa yapılır ve kaydedilir.
(4) İşlem sonucundan yetkililer bilgilendirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin Servisi
Disiplin İşlemleri
Madde 74- (1) Disiplin işlemine konu yazı, ihbar, şikayet veya raporun gelmesi ile süreç başlar.
(2) Disiplin işlemine konu olabilecek olay ve belgeler incelenir; işleme konulup konulmayacağına karar
verilir.
(3) İşleme konulmama kararı verilirse gerekçesinin belirtildiği işleme konulmayarak dosyasına
kaldırılma onayı hazırlanır ve imzaya sunulur.
(4) İşleme konulmayarak dosyasına kaldırma onayı imzalanınca dosyasına kaldırılır.
(5) İşleme konulması kararı verilirse disiplin soruşturması yapılmasına ilişkin onay hazırlanır ve imzaya
sunulur.
(6) Disiplin soruşturması yapılmasına ilişkin onayın ilgili birime veya görevlendirilen kişiye
gönderilmesine ilişkin yazı hazırlanır ve gönderilir.
(7) İlgili birimden veya görevlendirilen kişiden gelen Disiplin Soruşturma Raporu ve ekleri incelenir.
(8) Disiplin Soruşturma Raporunda disiplin cezası önerisi yoksa işlemden kaldırılma onayı hazırlanır ve
imzaya sunulur, imzalanınca dosyasına kaldırılır.
(9) Disiplin Soruşturma Raporunda yer değiştirme önerisi varsa naklen atama süreci başlar.
(10) Disiplin Soruşturma Raporunda uyarma/kınama/aylıktan kesme cezası önerisi varsa ilgili birime
gönderme yazısı hazırlanır ve gönderilir.
(11) Yapılan işleme ilişkin gelen yazı ve ekleri incelenir. İlgili birime bilgi verilmesi gerekiyorsa bilgi
verme yazısı hazırlanır ve gönderilir.
(12) Disiplin Soruşturma Raporunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası önerisi varsa İl Disiplin
Kuruluna gönderme yazısı hazırlanır ve gönderilir.
(13) Disiplin Soruşturma Raporunda memuriyetten çıkarılma cezası önerisi varsa Yüksek Disiplin
Kuruluna gönderme yazısı hazırlanır ve gönderilir.
(14) İl Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulundan gelen karar incelenir.
(15) Disiplin kurulu ceza önerisini reddetmişse atamaya yetkili amire karar vermek üzere gönderilir.
(16) Disiplin kurulu ceza önerisini kabul etmişse ilgiliye tebliğ için birimine gönderme yazısı hazırlanır
ve gönderilir.
(17) Yapılan işlemlerle ilgili birimden gelen yazı ve ekleri incelenir.
(18) PEROP girişleri yapılır. Dosyasına kaldırılır.
Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri
Madde 75- (1) Görevden uzaklaştırmayla ilgili mahkeme kararı, rapor veya yazının gelmesi ile süreç
başlar.
(2) Görevden uzaklaştırmayla ilgili mahkeme kararı, rapor veya yazı incelenir.
(3) Görevden uzaklaştırma yapılacaksa görevden uzaklaştırma onayı hazırlanır ve atamaya yetkili
amire sunulur.
(4) Görevden uzaklaştırma onayı imzalanınca ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine gönderme yazısı
hazırlanır ve gönderilir.
(5) İlgili birimden gelen tebellüğ belgesi ile PEROP girişi yapılır.
(6) Görevden uzaklaştırma yenilenecekse tekrar uzaklaştırma onayı alınır.
(7) Göreve uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması gerekiyorsa göreve iade onayı hazırlanır ve atamaya
yetkili amire sunulur.
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(8) Göreve iade onayı imzalanınca ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine gönderme yazısı hazırlanır
ve gönderilir.
(9) İlgili birimden gelen göreve başlama yazısı ve tebellüğ belgesi ile PEROP girişi yapılır. Dosyasına
kaldırılır.
Kesinleşen Mahkeme Kararı İşlemleri
Madde 76- (1) Mahkeme kararının gelmesi ile süreç başlar.
(2) Mahkeme kararı incelenir, mahkumiyet olup olmadığına bakılır.
(3) Mahkumiyet yoksa dosyasına kaldırılır.
(4) Mahkumiyet varsa memuriyete engel olup olmadığına bakılır.
(5) Memuriyete engel bir mahkumiyet kararı varsa göreve son verme onayı hazırlanır ve atamaya
yetkili amire sunulur.
(6) Göreve son onayı imzalanınca ilgilisine tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderme yazısı hazırlanır
ve gönderilir.
(7) İlgili birimden gelen tebellüğ belgesi ile PEROP girişi yapılır.
(8) Memuriyete engel olmayan mahkumiyet kararı varsa memuriyetin askıya alınmasına gerek olup
olmadığına bakılır.
(9) Memuriyetin askıya alınmasına gerek olmayan bir mahkumiyet kararı varsa dosyasına kaldırılır.
(10) Memuriyetin askıya alınmasına gerektiren bir mahkumiyet kararı varsa memuriyetin askıya
alınması onayı hazırlanır ve atamaya yetkili amire sunulur.
(11) Memuriyetin askıya alınma onayı imzalanınca ilgilisine tebliğ edilmek üzere ilgili birime
gönderme yazısı hazırlanır ve gönderilir.
(12) İlgili birimden gelen tebellüğ belgesi ile PEROP girişi yapılır.
Bilgi Notu İşlemleri
Madde 77- (1) Bilgi notu istenilmesi ile süreç başlar.
(2) Bilgi notu istenilen kişinin disiplin dosyası incelenir, tahkikat olup olmadığına bakılır.
(3) Tahkikat yoksa tahkikat yoktur yazısı hazırlanır, imzalanınca gönderilir.
(4) Tahkikat varsa disiplin dosyası incelenerek bilgi notu hazırlanır.
(5) Bilgi notu gönderme yazısı hazırlanır ve imzalanınca bilgi notu ilgili birime gönderilir.
Kimlik Kartı İşlemleri
Madde 78- (1) Kimlik kartı istenilme talebi gelmesi ile süreç başlar.
(2) Kimlik kartı talebi incelenir, talebin uygun olup olmadığına bakılır.
(3) Talep uygun değilse eksikliğin giderilmesine ilişkin yazı hazırlanır ve gönderilir.
(4) Talep uygunsa kimlik kartı hazırlanır.
(5) Kimlik kartı imzalanınca ilgili birime gönderme yazısı hazırlanır ve kimlik kartı gönderilir.
(6) İlgili birimden gelen teslim tutanağı ile kayıtlar kapatılır, dosyasına kaldırılır.
Mal Bildirimi İşlemleri
Madde 79- (1) Mal bildiriminin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Gelen mal bildirimimi bir önceki genel beyan ve daha sonra verilmiş ek beyanlar ile karşılaştırılır.
(3) Süresinde bildirilip bildirilmediği, izaha gerek olup olmadığı tespit edilir.
(4) Süresinde bildirilmemiş ise disiplin işlemleri süreci başlar.
(5) İzaha gerek yoksa karşılaştırma tutanağı hazırlanır ve imzalanınca dosyasına kaldırılır.
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(6) İzaha gerek duyulursa izahat isteme yazısı hazırlanır ve ilgili kişiye gönderilir.
(7) İlgili kişiden gelen izahat yazısı değerlendirilir.
(8) İzahat yeterli görülürse izahat yeterli tutanağı hazırlanır ve imzalanınca dosyasına kaldırılır.
(9) İzahat yetersiz görülürse izahat yetersiz tutanağı hazırlanır ve imzalanır.
(10) İzah yapılmamış veya yetersiz görülmüşse inceleme için denetim elemanı görevlendirme onayı
hazırlanır.
(11) Denetim elemanı görevlendirme onayı imzalanınca onay gönderme yazısı hazırlanır ve
imzalanınca gönderilir.
(12) Denetim elemanınca hazırlanan rapor incelenir.
(13) Haksız artış kanaati varsa 3628 sayılı kanun işlemleri süreci başlar.
(14) Haksız artış kanaati yoksa dosyasına kaldırılır.

ALTINCI BÖLÜM
İdari Davalar Servisi
İdari Davalar
Madde 80- (1) Dava dilekçesinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) İddiaların incelenmesi ve savunma için gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek savunma taslağı
hazırlanır.
(3) Hazırlanan savunma taslağı ile gerekli bilgi ve belgeler Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir
(4)Yürütmeyi durdurma kararı varsa karar gereği için ilgili birime gönderilir.
(5) İtiraz dilekçesinin taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.
(6) Birinci savunmaya cevap verildiyse ikinci savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne
gönderilir.
(7)İlk derece mahkeme kararı aleyhte ise karar gereği için ilgili birime gönderilir.
(8)Temyiz veya itiraz dilekçesi hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.
(9) İlk derece Mahkeme kararı lehte ise ve karşı taraf temyiz veya itiraz etti ise cevap taslağı
hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.
(10) Danıştay İdari Dava Dairesi Kararı aleyhte ise karar düzeltme talep dilekçesi hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir
(ll) Kesin Karar PEROP'a işlenerek dosyasına kaldırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yönetsel Mali İşler Servisi
Maaş
Madde 81- (1) Ödene döneminin gelmesi ile personel özlük bilgilerinde değişim oluşup (atama, terfi,
tayin vb.) oluşmadığına bakılarak süreç başlar.
(2) Diğer tazminatların belirlenmesi, aile bilgi girişinin yapılması, yabancı dil tazminatının
hesaplanması, maaş bilgi girişinin yapılması, terfi unsurlarının belirlenmesi, kesintilerin belirlenmesi,
giyecek yardımının belirlenmesi ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanarak bu veriler
doğrultusunda KBS’ ye giriş yapılması,
(3) Maaş hesaplarının yapılması,
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(4) KBS Maaş Raporları ekranından, ödemeye esas belgelerin yazdırılması ve maaş raporlarının
alınması,
(5) Ödemeye Esas Belgelerin Personel Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) ve Defterdar (Harcama
Yetkilisi) tarafından imzalanması,
(6) KBS Maaş Raporları ekranından maaş banka listesinin elektronik ortamda oluşturulması ve
bankaya aktarılmak üzere banka maaş listesinin hazırlanması,
(7) SGK Kesenek Bilgi Sistemi ekranından sigorta prim bildirgelerinin sosyal güvenlik kurumu
sistemine yüklenmesi, aylık prim ve hizmet belgesi çıktısı alınarak dosyalanması,
Taşınır
Madde 82- (1) Taşınır malzemelerinin kuruma intikal etmesi satın alma yoluyla olmaktadır.
(2) SGB modülüne giriş (TİF) Taşınır İşlem Fişi ile yapılır.
(3) Taşınır İşlem Fişi Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.
(4) Taşınır Yönetim Hesabı oluşturulur.
(5) Taşınır Yönetim Hesabı yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek ve gönderilmek üzere
harcama biriminde muhafaza edilir.
(6) Yılsonu hesabı için dosyalanır.
Sendika Üyeliği ve Çekilme
Madde 83- (1)Sendika üyeliği ve üyelikten çekilmek için bildirim formu gelir ve incelenir
(2) Sendika üyeliği için bildirim yazısı hazırlanır.
(3) Sendika üyeliği bildirme yazısı Personel Müdürü tarafından imzalanır
(4) Sendika üyeliğinin bildirim yazısı ilgili birimlere gönderilir ve dosyaya kaldırılır.
(5) Sendika Üyeliğinden Çekilme ; Sendika üyeliğinden çekilme talebinin bildirilmesine ilişkin yazı
hazırlanır.
(6) Sendika üyeliğinden çekilme bildirim yazısı Personel Müdürü tarafından imzalanır
(7) Sendika üyeliğinden çekilme bildirimine ilişkin yazı ilgili birimlere gönderilerek dosyadan kaldırılır.
Sendika Üye Sayılarının Tespiti
Madde 84- (1) Mayıs ayının ilk haftası geldiğinde birimlere yetkili sendikanın tespiti için yazı yazılır.
(2) Defterdarlığımızda üyesi bulunan sendikalara toplantıya katılmaları için davet yazısı yazılır ve
Defterdar tarafından imzalanır.
(3) Birimlerden gelen sendika üye sayısı sendika tutanaklarının incelenmesi ve derlenmesi sonucu
tutanağa geçirilir.
(4) Toplantı tutanakları Bakanlığımıza gönderilmek üzere birimce yazı yazılır ve Defterdar tarafından
imzalanarak gönderilir ve dosyaya kaldırılır.
Doğrudan Temin Suretiyle Mal ve Hizmet Alımı
Madde 85- (1) İhtiyaçlar belirlenerek ödeneği mevcut ise yaklaşık maliyet tespit edilerek ihale onay
belgesi hazırlanır.
(2) İhale onay belgesinin ihale yetkilisince imzalanması sonucu piyasa fiyat araştırması yapılır
(3) Mal alımları perdey pey yapılacaksa yüklenici firma ile sözleşme imzalanır.
(4) Mal ve hizmetin muayene kabul komisyonunca incelenerek teslim alınması sonucu tutanak
hazırlanır.
(5) Alınan malzemenin faturalandırılması sonucu ödemesi yapılarak işlem sonlandırılır.
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Açık İhale Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı
Madde 86- (1)İhtiyaçların belirlenmesi
(2) Ödenek kontrolünün yapılması, ödenek yetersiz ise ödenek talep yazısının hazırlanarak Defterdar
tarafından hazırlanması
(3) Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenerek yaklaşık maliyetin hazırlanması
(4) SGB.NET ihale onay belgesinin hazırlanarak ihale onay belgesinin ihale yetkilisince hazırlanması
(5) İhale komisyon onayının hazırlanarak ihale yetkilisince hazırlanması
(6) EKAP sisteminde ihale öncesi işlemlerin başlatılması
(7) EKAP sisteminde ihtiyaç raporlarının oluşturulması
(8) EKAP sisteminde ihale kayıt numarasının alınması
(9) EKAP sisteminde ihale dokümanlarının hazırlanması (teknik şartname, idari şartname, sözleşme
tasarısı, standart formlar)
(10) EKAP sisteminde ihale ilanının hazırlanması
Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı
Madde 87- (1)İhtiyacın belirlenmesi
(2) Ödenek kontrolünün yapılması, ödenek yetersiz ise ödenek talebinin yapılması
(3) Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenerek yaklaşık maliyetin hazırlanması
(4) SGB.NET ihale onay belgesinin ve ihale komisyon üye listesinin hazırlanarak ihale yetkilisince
imzalanması
(5) EKAP sisteminde ihale öncesi işlemlerin başlatılması
(6) EKAP sisteminde ihtiyaç raporunun oluşturulması
(7) EKAP sisteminde ihale kayıt numarasının alınması
(8) EKAP sisteminde ihale dokümanlarının hazırlanması (teknik şartname, idari şartname, sözleşme
tasarısı, standart formlar)
(9) EKAP sisteminde ihale ilanının hazırlanması
İhalelere Katılmaktan Yasaklama
Madde 88- (1)İhale komisyon kararı onaylanarak ihale yüklenici firmada kalır
(2) Yükleniciye 10 gün içinde kesin teminatı yatırarak sözleşmeye davet yazısı yazılır
(3) Yüklenici süresi içinde (mücbir haller dışında) sözleşmeyi imzalamaya gelmemesi
(4) Yüklenici firmanın geçici teminatının gelir kaydedilmesi
(5) Yüklenici firma ile idare arasında sözleşme imzalanır
(6) Yüklenicinin 4735 Sayılı Kamu İlahe Sözleşmeleri Kanunun 25. Maddesinde yazılan fiil ve
davranışlarda bulunursa sözleşmesi fesh edilir, kesin teminatı gelir kaydedilir.
(7) Yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmesi için durum Bakanlığa bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim Servisi
Eğitim Düzenleme
Madde 89- (1) Eğitim Planındaki tarihin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Eğitim programı ve onay hazırlanarak yetkili amirlerce imzalanır.
(3) Eğitim onayı ve programı ilgili yerlere gönderilir.
(4) Eğitime ilişkin araç, gereç ve döküman temin edilir.
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(5) Eğitimin gerçekleştirilmesini müteakiben Katılım Belgeleri veya Sertifikalar eğitime katılanlara
verilir.
(6) İlgili yerlere bilgilendirme yazıları yazılarak dosyasına kaldırılır.
Kursiyer ve Eğitici Belirleme
Madde 90- (1)Eğitim tarihinin gelmesi ile süreç başlar.
(2) Eğitici ve Kursiyer görevlendirme onayı hazırlanarak yetkili amirlerce imzalanır.
(3) Eğitici ve Kursiyer görevlendirme onayı ilgili yerlere gönderilerek dosyasına kaldırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Genel Evrak Servisi
Genel Evrak
Madde 91- (1) Evrakın genel evraka gelmesi ile süreç başlar.
(2) Evrak kabul edilerek zarflar açılır, evraklar ayrılır, hatalı evrak olup olmadığı belirlenir, hatalı evrak
varsa getirene iade edilir veya postaya geri verilir.
(3) Hatasız olan evraklar EBYS'ye girilerek kayıt altına alınır ve havaleye verilir.
(4) Havale edilen evraklar birimlere gönderilir. Ayrıca birimlere EBYS üzerinden de havale edilir.
Gelen Evrak
Madde 92- (1) Gelen evrakın alınmasıyla süreç başlar.
(2) Gelen evrak kontrol edilerek hatalı olup olmadığı belirlenir.
(3) Gelen evrak hatalı ise iade edilir.
(4) Evrak hatalı değilse kaşe basılarak Müdür ve Müdür Yardımcısına havaleye gönderilir ve havaleden
gelen evrak Şef tarafından havale edilerek gereği yapılmak üzere ilgili personele verilir.
(5) EBYS üzerinden gelen evraklara da aynı işlem yapılır.
Giden Evrak
Madde 93- (1) Giden evrakın alınmasıyla süreç başlar.
(2) Giden evrakın alınmasıyla evrakın imzalı olup olmadığı kontrol edilerek ayrımı yapılır
(3) Kurum içi evrak zimmet karşılığı birimine teslim edilir.
(4) Postaya verilecek evraklar zarflanarak, pulu yapıştırılıp, posta zimmet defterine kaydedilerek
postalanmak üzere postaneye gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM
Arşiv Servisi
Arşiv Hizmetleri
Madde 94- (1) Arşivlenecek evrakın gelmesiyle süreç başlar.
(2) Arşivlenecek evrak incelenerek birim arşivine kaldırılır.
(3) İmhası gereken evraklar için imha komisyonu oluşturulur.
(4) Birim arşivinde muhafaza edilme süresi dolan evraklar imha komisyonunca incelenerek imha
listesi hazırlanır.
(5) Hazırlanan imha listeleri Defterdar tarafından imzalanır.
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(6) Evrakların imhası veya imha edilmek üzere teslimi için imha tutanağı hazırlanarak imzalanır ve
dosyasına kaldırılır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler
Diğer Hükümler
Madde 95- (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen hususlarda, ilgili mevzuatına göre işlem tesis edilir.
Yürürlük
Madde 96- (1) Bu Yönerge, Defterdarlık Makamınca onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 97- (1) Bu Yönerge hükümleri, Defterdar tarafından yürütülür.
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