
S.G.D.B.' dan gelen bilgi 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 
Doküman No: KFS 8.2.3.20 Yürürlük Tarihi: 01/01/2014 Revizyon No/ Tarih:18/10/2021 

İŞÇİ MAAŞLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ 
 

İnsan 

Kaynakları 

 
İş Akış Süreci 

 

Görev Yetki ve 

Sorumluluklar 

 
Mevzuat 

   4857 Sayılı Kanun 

 
Başla 

  

   5510 Sayılı Kanun 

 
 

Tahakkuk 

Personeli 

 
İlgili birimlerden aylık 

puantajları almak, 

puantajları kontrol 

etmek, tek puantaj 

cetveli haline getirmek. 

 

İlgili birimlerden gelen aylık işçi puantaj R1     cetvelleri kontrol edilerek tek puantaj B 
 

cetveli hazırlanır 
 

  

 
Tahakkuk 

Personeli 

B Puantajdaki günlere göre maaş  
Maaş bordrosu ve 

eklerini hazırlamak. 

 

bordoroları ekleri ile birlikte (asgari geçim 
indirimi bordorosu, banka listesi, sendika 

 

listesi) hazırlanır 

M  

 
 

Tahakkuk 

Personeli 

  

Sigorta matrah 

bilgilerini sisteme 

girmek. 

 

E-Bildirge sistemi üzerinden sigorta 
matrahları girişi yapılarak tahakkuk fişi B 

 

alınır  

  

 
Tahakkuk 

Personeli 

 
Tahakkuk fişi ile maaş bordrolarındaki 

Maaş bordrolarını 

kontrol etmek, ödeme 

emri belgesini 

düzenleyerek ekleri ile 
birlikte imzaya 

 

pirimler karşılaştırılarak varsa gerekli 
düzeltmeler bordro üzerinden yapılır 

 

  

 
 

Tahakkuk 

Personeli 

 
Ödenmek üzere SGDB' 

na tahakkuk teslim 

tutanağı ile 

göndermek, birer 

suretini dosyalamak. 

 

E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme emrine 
bağlanır ve onay için gerçekleştirme B 

 

görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzaya 
sunulur. 

 

  

    

    

 H Gerçekleştirme 
görevlisi ve 

  

 harcama yetkilisi 
tarafından 

onaylandı mı? 

  

    

 E   

 
 

Tahakkuk 

Personeli 

 
Tahakkuk teslim tutanağı ve ekleri ile birlikte Maaş bilgilerini ileti 

olarak ilgili banka 

şubesine göndermek, 

sendika aidat listesini 

hazırlamak. 

 

gö 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 

ele B 
nderilir, bordroların birer sureti person 

 

dağıtılı. 
 

  

 
 

Tahakkuk 

Personeli 

Maaşlar ödendikten sonra 
 

 
Sigortalı hizmet 

listesini ilan etmek. 

 

Sendika aidatları listesi doğrultusunda tahakkuk fişi e- 
Banka listesi e-mail ile ilgili    B başk 

ilgili sendika
olarak      B bildirge sistemi üzerinden      R2

 
banka şubesine gönderilir. anlığına yazılı onaylanarak bir sureti ziraat 

 

bildirilir. Bankasına gönderilir, sigortalı  

hizmet listesi duyuru 
panosunda ilan edilir.  

 
Tahakkuk 

Personeli 

 

Tüm evrakların birer sureti standart 

 

Tüm evrakları standart 

dosya düzenine göre 

dosyalamak. 

 

dosya düzenine göre dosyalanır.  
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