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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan personelin ve 

stajyerlerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinin sağlanmasıdır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi çalışanlarını ve stajyerlerini kapsar. 

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

3.1 Netsis İK Bordro Programı 

3.2 Beyanname Düzenleme Programı (BDP) 

3.3 E-Beyanname Programı 

 

4. UYGULAMA 

 

4.1 Sigortalı olan tüm personelin aylık olarak vergi ve prim hizmet bildirimlerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu işlem yasal olarak takip eden ayın 26’sına kadar yapılmalıdır.  

4.2 Öncelikle Netsis’te ilgili ayın tüm işlemlerinin tamamlanmış olması ve kontrol edilmiş olması 

gerekmektedir. 

4.3 Yatay bordro çekilerek, puantajı gelmeyen birim var ise iletişime geçilir ve tamamlatılması 

sağlanır. 

4.4 Tam zamanlı ve saatlik olmak üzere yatay bordroda gerekli kontroller yapılır. 

4.5 Tüm puantaj işlemleri bittiğinde, yatay bordro çekilerek, personelin adı soyadı-TC’si, işe giriş 

çıkış tarihi, Sigortalı çalışma günü ve prime esas kazancı, SGK teşvik bilgilerini almak üzere 

danışmanlık firmasına mail ile gönderilir. 

4.6 Zorunlu staj sigortalarını yürüten Mali İşler Müdürlüğü’nden, ilgili stajyerlere ait ilgili ayın 

icmal ve bildirge bilgileri mail yoluyla istenir. 

4.7 Danışmanlık firmasından gelen bilgiler kapsamında, ilgili personelin ilgili teşvik tanımlamaları 

Netsis üzerinden tek tek personel kayıtlarına atılır. 

4.8 Yatay bordo çekilerek, teşvik tutarları ve isimler kontrol edilir. Varsa yanlış kayıtlar düzeltilir. 

4.9 Danışmanlık firmasından gelen bilgilerle, tanımlanan bilgiler doğru ise, Netsis üzerinden tüm 

icmal belgesi çekilir. 

4.10 Sigortası olmayan DSÜ şirketindeki personelin, icmal belgesi çekilir. 

4.11 Bildirge için txt dosyası Netsis üzerinden çekilir. 

4.12 Beyanname Düzeltme Programı’na girilir ve icmallerde belirtilen vergi bilgileri ilgili programa 

işlenir. 

4.13 İlgili aya ait Kıdem+ihbar ödemeleri varsa ayrıca programa işlenir. 

4.14 Sigortalı bilgileri ekranına Netsis’ten çekilen txt dosyası aktarılır. Aktarılan personelin bilgileri 

kontrol edilir. (İşten ayrılış nedeni, eksik gün nedeni, eksik gün sayısı vb.) 

4.15 Tüm kontroller bittikten sonra, BDP üzerinden kayıt işlemi ve beyanname için paketleme işlemi 

yapılır.  

4.16 İlgili dosya büyük olduğundan, ziplenir ve E-Beyanname Programı’na şifre ile girilerek, paket 

yüklemesi yapılır. 
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4.17 Beyanname programı varsa hatalı kayıtları gösterir. Hatalı kayıt olduğu takdirde Netsis 

programına giriş yapılarak, ilgili kişinin puantaj işlemlerinde düzeltmeler yapılır. 

4.18 Her yanlış işlemde bu işlem tekrarlanır ve Netsis üzerinden tekrar bildirge için txt dosyası 

çekilir. 

4.19 Beyanname programı üzerinde onaylanabilir notu çıktığında, icmallerle rakamların kontrolü 

sağlanır. Bilgiler tutmaz ise, hizmet dökümleri ile yatay bordro çekilerek bilgiler kontrol edilir. 

4.20 Tüm işlemler bittiğinde ve rakamlar tuttuğunda, beyanname programı üzerinden onay işlemi 

gerçekleştirilir. 

4.21 Tahakkuk fişleri, Mali İşler Müdürlüğü’ne ödeme yapmak üzere mail yoluyla bildirilir. 

4.22 Netsis üzerinde yeni aya devir işlemi başlatılır. 

 

 

5. YETKİ: 

Bu prosedürde belirtilen işlemlerin yapılması için İK Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü yetkilidir.  
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