MAKİNE VE TECHİZATIN KONTROLLERİ İŞ AKIŞI

Bakım ve kontolünün
yapılması gereken makine
ve techizat tespit edilir.

''Periyodik Bakım Takip
Çizelgesi' ve ''Kontrol
Çizelgesi'' hazırlanır.

Periyodik
bakım mı
yapılıyor.

Sözleşmmeye uygun
sürelerde yükleniciye
eşlik ederek bakım
raporu teslim alınır.
Bilgiler takip çizelgesine
işlenir.

Kurum içinde belirli
aralılarla kontrolü yapılır.

Arıza var mı?

Kontrol çizelgesine
işlenir.

Kontrol çizelgesine
işlenerek Fakülte
Sekreterine
bildirilr.

BAKIM ONARIM İŞLERİ İŞ AKIŞI

Bakım onarım ihtiyacının ortaya çıkması.

Yapılmak istenen bakım-onarım
işi için Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığından teknik tespit raporu
ve maliyet çıkarılması talep edilir.

Bütçe
tertibinde
yeterli ödenek
var mı?

H

Ödenek aktarımı
veya ek ödenek
talep edilir.

E
İhale onay belgesi Fiyat
Araştırma Komisyonu ve
Muayyen Kabul Komisyonu
da oluşturularak hazırlanır.
Yüklenici ile idare arasında
''Yapım İşine Ait Anahtar
Teslimi Götürü Bedel
Sözleşmesi'' imzalanır.
Sözleşme imzalandığı gün
işin yapımını ve kontrolünü
denetleyecek teknik eleman
ve idareden bir sorumlu ''Onarım
İşine Ait Yer Teslim Tutanağı'' ile
işi yükleniciye teslim eder.

Yüklenici
işi sözleşmede
yer alan sürede
bitirdi mi?

Yapılan işi denetleyen teknikl
eleman, idareden bir sorumlu
ve yükleniciden oluşan üç
kişilik heyet kontrolleri yaparak
işi teslim alır ve ''Onarım Kabul
Tutanağı''nı imzalar.

Sözleşmede yer alan
ve yasanın emrettiği
diğer cezai hükümler
uygulanır ve bakım
onarım işi iptal edilir.

Ödenek
geldi mi?

H

İş ilgili
Daire başkanlığına
devredilebilir ya da
iptal edilir:

TAŞINIR GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
Mal/malzemenin fatura ile birlikte
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince
teslim alınarak depoya kaldırılması.

KBS Taşınır Yönetim Sistemi otomasyonundan
taşınırın kaydı yapılır.

Teslim Fişi eksiksiz
düzenlenerek onaylanır.

TKKY her birim için
Birim İstek Yetkilisi
.........?...........

Birim İstek Yetkilisi KBS/TKK
sisteminde istek belgesi oluşturur.

İstenen
malzeme depoda
var mı?

Zimmet Evrak/Ambar
çıkış fişi düzenlenerek
Harcama Yetkilisine
onaylatılır.

H

İstenen malzemenin
alımı için Fakülte
Sekreterine bildirilir.

Malzeme zimmet evrak
ile ilgiliye teslim edilir.

Ambar kayıtlarından
çıkış işlemi yapılır.

Fişin bir nüshası ilgiliye,
bir nüshası da birim
dosyasına takılır.

Taşınır Kayıt, Kontrol İşlemi
sonlandırılır.

TAŞINIR SAYIM İŞLEMLERİ

Harcama Yetkilisi
tarafından sayım
talimatı verilmesi.

Sayım Komisyonu
oluşturulur.

Taşınır
sayım
tutanağı.

Taşınırlar Komisyon
üyeleri tarafından
fiilen sayılır.

Teslim
İşlem
Fişi.

Taşınır çıkış
işleminin yapılması.

Fiili sayım Sonuçları
taşınır kayıtları ile
kaarşılaştırıllır.

Sonuçlar
örtüşüyor
mu?

Eksik
Eks
ik

Fazla

Taşınır giriş
işleminin yapılması.

Eşit
Hesaplar tek tek
incelenerek hata
tespiti ve denetimi
yapılır.

H

Hesaplar
tutuyor mu?

Saymanlık Taşınır
Hesaplar ile MKYS
hesapları karşılaştırılır.

E
Taşınır Say. Tut., Taş. Say. ve Dök. Cet.
Hav. Bir. Taş. Yön. Hes. Cet., Son Kesilen
Taş. İşl. Fişi numarasına ilişkin tutanak hazırlanır.

Harcama Birimi Taş. Yön. Hes. Cet.
hzırlayarak Saymanlığa onaya gönderilir.

Dekan
onayı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıığına
gönderilir.

Taşınır
işlem
fişi.

