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     TM     V        M      
 
 
 

     fyon  ocatepe  niversitesi 

EBYS  lektronik  elge  önetim  istemi 

YYK  üksekokul  önetim  urulu 

SGK  osyal Güvenlik  urumu 

T F  aşınır  şlem  işi 

SGDB  trateji Geliştirme  aire  aşkanlığı 

TKYS  aşınır  ayıt ve  önetim  istemi 

KBS  amu Harcama ve Muhasebe  ilişim  istemi 

KPHYS  amu  ersonel Harcamaları  önetim  istemi 

MYS Yeni Harcama  önetim Sistemi 

BUMKO  ütçe ve Mali  ontrol Genel Müdürlüğü 

SGK  osyal Güvenlik  urumu 

SAY2000i Maliye  akanlığı Web  abanlı  aymanlık 
Otomasyon Sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ş    Ş Ş M      
 

Öğrenci İşleri Birimi 
 Öğrenci  elgesi, Hazırlık  elgesi, Transkript vb. Talepleri 

 Öğrenci  isiplin  şlemleri 

 Hazırlık  rogramı  kademik  akviminin  elirlenmesi işlemleri 

  steğe  ağlı Hazırlık  rogramı  aşvuru ve  eğerlendirme  şlemleri 

 Öğrenci  evam  urumlarının  akibi ve  uyurulması  şlemleri 

  ılsonu  eterlilik  ınavına Girecek Öğrencilerin  elirlenmesi  şlemleri 

  ılsonu Genel  ınavına Girmeden  aşarılı  ayılacak Öğrencilerin  elirlenmesi  şlemleri 

 Öğrenci  ayıt  ondurma  şlemi 

  ınav  onuçlarına  tiraz  şlemleri 

 Mazeret  ınavı  şlemleri 
 

Personel İşleri Birimi 
 Göreve  aşlama  şlemleri 

 Görevden  yrılma  şlemleri 

  ebliğ  azıları ve  uyurular 

  kademik  ersonelin  urt  çi ve  urt  ışı Görevlendirme  şlemleri 

 Hastalık  zni  şlemleri 

  ersonel Gelen ve Giden  vrak  şlemleri 

  kademik  ersonel  lımı 

  oğum Öncesi ve  onrası  zin  şlemleri 

  kademik  ersonel Görev  üresi  zatımı 

  ıllık  zin  şlemleri 

  ekaletli  zin  şlemleri 

  urtdışı  zin  şlemleri 

  isiplin  şlemleri 

 Mazeret  zni  şlemleri 

  cretsiz  zin  şlemleri 

  ürekli  şçi  uantajı 
 

Tahakkuk Birimi 
 14 Günlük Maaş  arkı 

  ütçe Hazırlama  şlemleri 

  k  ers Ödemesi  şlemleri 

 Haftalık  ers  rogramının  k  ers Hesaplama  istemine Girilmesi 

 Giyecek  ardımı  şlemleri 

  işi  orcu  şlemleri 

  ersonel  tama  şlemleri 

  ersonel Maaş  şlemleri 

  atın  lma  şlemleri 

 Geçici Görev  olluğu  şlemleri 
 

Taşınır Kayıt Birimi 
  akil Giden Malzemeler ile  lgili  evir  şlemleri 

 Hurda  oluyla Malzeme Çıkış  şlemleri 

  üketim Çıkış  şlemleri 

 Mal  eslim  lma  şlemleri 

 Zimmet  erme  şlemleri 

 Zimmetten  üşme 

  ç  ylık  üketim Malzemeleri Çıkış  aporu  ildirim  şlemleri 

  ıl  onu  erkin ve Mal  ayımı  şlemleri 

  atın  lmada  aşınır Girişi 
 


