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GAzıüNiVER?,;.^it?HİİL SANATLAR

PERsoNEL GIDERLERİ(Ek Ders)sÜREç AKlş şEMAsl
HARGAMA BiRlMl

Akademik takvime Uygun olarak dönem başlnda, Bölüm Başkanllkları
tarafından Veriı*ek dersler ve bu d6rsleri Verecek öğretim elemanlarl
belirlen]r,

3el]rlenen dersr Verece[ öğretlm ğiemal]| b]ırnde yöksa 2547 saylll
(aı]unun ilgil] maddelerl uyarlnca diğer birimierden gorevlendirm€ istenür
],9e. b rlmler tara'lndan uygun gorulen görevlendlrmeier, oğrelln
]leman.nln k€ndi blrlninde verd.ğl dersler v€ varsa başka birlmlerde
/erdiği dğrsler detayll olarak listelenir Ve ilgilj btrime gonderiıir.

D€rs yükü dağlllml hafema birimi Yönetim Kurulunda göfuşülüp karara
oağlanlr, serbest Ve emekli öğretim elemanlarlnln işe giriş bildirgeleri
akademik takvime uygun olarak dönem başl itibariyle düzenlenir,

0ğretim elemanları taraflndan dönem başlnda Puantaj Bilgi sistgmin€
lers programında belirlilen gün ve saate uygun olarak ders giraşl6ri yapllır

Si6temo girilen defslor YÖK tarafından belirlenen DerS Yükü Tespitinde
Uyulacak Esasla.a Ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu yönünden Ve ders
programlna uygunluğu açlslndan kontrol edalar Ve öğ.etim elemanlarlnln
ilgili aya ilişkin iziı rapor V.s bilgileri glrilir.

Gj.ilen de.sl€r
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Haylr
EVet
sönu itibariyle PUantaj Bilgi Sisieminden KBS Veri dosyasl al]nır Ve

KBs ek ders sistemine yüklenergk ekders hesapIamasl yapllır

Yaplİan Hesaplama ve de§
saat|eri doğru mu?

KBs sisteminden Ödeme emri, Banka Listesi, Ek Der5 Bordro dökümü,
icmal Listesi ve varsa kesinti listeteri döküm ü alınır.

emri belte5i Ve ekli beltele.e Merkezi Yönetim Harcama Bel8eleri

belgesi e-bütçe sisteminden düzenlen]r lV]erkezi Yonet]m
a Belgaıeri Yönetmsliğinin,13.madd6sinds sayllan gerekıi

e emri

Gerçekleştirme gorevlisi taraflndan yapl]an kontrol §onucunda odame
belgesine "Konlrol €dilmiş ve uyg!n görülmüştür." şerhi
ımzalanlr Ve 6ki belgslerle birlikte har€ma y€tkilisine

yetkilisi taraflndan imzalanan ödeme emri belgesi Ve eki
ayln 5'ina kadar strateji Geliştirme Daire Başkanılğına göndğrilir.

STRATEJi GELişTiRME DAlRE BAşKANLlöl
MUHAsEBE BlRlMl

Muhasebe Ve kayıt işIemleri ilgili meVzUatlna uygun ola.ak "lüuhasebe
lşlemi süreç Aklş Şemasl"na göre yapllır.

serbost ve emekli öğretim alemanlarlnlnl Ekderg ücrğtlerine ilişkin
sgk primleri takip ed€n ayln 23'üne kadar sGK 6 bildirge
gistemİnden online olarak gönderiıir Ve çlktıs| strateji Geliştirme
Dairg Başkanllğlıa 9öndorilir.

