
İŞ SÜRECİSORUMLULAR

Memur

Şırnak Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı

İŞİN ADI

Doğrudan Temin İş Akış Süreci

KODU

YİTDB-15

TOPLAM SÜRE

26 gün

7 gün

1 gün

Teknik Personel/Memur

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Talep

uygun mu?

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden gelen 

bakım onarım ihtiyaçlarına ilişkin yazı kaydedilir.Birim içi 

tüketim malzemesi alınacak ise (kırtasiye, temizlik 

malzemesi vb.) ihtiyaçlar belirlenir.

Uygun görülen bakım onarım ve tüketim malzemesi 

ihtiyacının doğrudan temin usulüyle karşılanabilmesi 

amacıyla piyasa fiyat araştırmasının yapılması için ilgili 

mühendis, mimar veya memur görevlendirilir ve 

doğrudan temin onay belgesi düzenlenir.

Daire Başkanı

MEVZUAT: Kamu İhale Kanununun 22. maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 22. maddesi

Görevlendirilen mühendis,  mimar veya memur 

tarafından temin edilecek işle ilgili piyasada faaliyet 

gösteren firmalardan fiyat teklifleri istenir,  piyasa fiyat 

araştırması tutanağı harcama yetkilisinin onayına 

sunulur.

E

H

İhtiyacın karşılanmasına karar verilen yükleniciye sipariş 

yazısı yazılır ya da uygun görülmeyen taleple ilgili talep 

sahibi birime bildirimde bulunulur.

1 gün

Teknik Personel/Memur 6 gün

1 gün

Memur/Teknik Personel

Piyasa fiyat araştırması

tutanağı uygun mu?

E

H

3 gün

Bakım-onarım işi ise firma işin bittiğine dair dilekçe verir 

ve başkanlığımız tarafından görevlendirilen komisyon 

tarafından gerekli kontroller yapılır. Hizmet işleri kabül 

tutunağı hazırlanır. Tüketim malzemesi alımı ise firma 

malzemeleri teslim ederken başkanlığımız tarafından 

görevlendirilen komisyon tarafından gerekli kontroller 

yapılır. Muayene kabul komisyon tutanağı hazırlanır. 

Kontrol sonucu uygun ise firma tarafından fatura 

kesilir.Tüketim malzemesi ise İlgili memur tarafından TİF 

girişi yapılır.

Memur tarafından MYS den firmaya ödeme işlemi yapılır. 

Gerçekleştirme görevlisinin onayına sunar. 

Gerçekleştirme görevlisi kontrol eder uygun ise onaylar 

harcama yetkilisinin onayına sunar. Harcama yetkilisi 

kontrol eder uygun ise onaylar sistem üzerinden 

muhasebe birimine gönderir. İlgili memur/teknik 

personel evrakların imzaları tamamlanınca 1 er 

nüshasını birimde dosyalar 1 er nüshasını muhasebe 

birimine teslim eder.

Memur/Teknik Personel

Memur

Daire Başkanı 

3 gün

1 gün

İş tamamlandıktan sonra ilgili memur/ teknik personel 

tarafından EKAP kaydı yapılır.
3 günMemur/Teknik Personel
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