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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan tam zamanlı 

akademik ve idari personelin maaş ödemelerinin yapılmasının sağlanmasıdır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışan tam zamanlıları kapsar. 

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

3.1 Netsis İK Bordro Programı 

3.2 Maaş excel listesi 

3.3 Kesinti Listeleri (Seyahat, Kütüphane, İcra, Avans vb.) 

3.4 Puantajlar (EKOSEM, Ek ders vb.) 

3.5 Hayat Sigorta Makbuzları 

3.6 Özel Sağlık Sigortası Poliçeleri 

3.7 Otomatik Bireysel Emeklilik (BES) 

3.8 Maaş ödeme dosyası 

 

4. UYGULAMA 

 

4.1 Tam zamanlı maaş ödemeleri her ayın son iş günü hesaplarda olacak şekilde hazırlanır. En geç 

bir gün öncesinden kişi sayısı ve toplam tutar Mali İşler Müdürlüğü’ne mail ile bildirilir. Buna 

bağlı olarak, icra kesintileri, ayrı talimatla olan ödemeler, ayrıca ilgili Müdürlüğe mail ile 

bildirilir. 

4.2 Muhtasar Beyanname ve Hizmet Bildirgesi yapıldıktan sonra, Netsis üzerinde yeni aya devir 

işlemi yapılır.  

4.3 Kişi kartlarında tanımlı akademik personel ödeneklerinin puantaja otomatik aktarımı için, hızlı 

puantaj atama işlemi gerçekleştirilir. 

4.4 Mevcut Excel liste baz alınarak, kişi bazında Netsis üzerinden personeller çağılır ve ücret 

brütleştirmesi yapılır. 

4.5 Personelin puantaj bilgilerine girilerek varsa makam tazminatı, sağlık sigorta kesintisi gibi 

işlemleri tek tek yapılır.  

4.6 Her bir personel için excel liste ile Netsis Puantaj Bilgilerindeki rakamların doğruluğu kontrol 

edilir. 

4.7 Bir önceki ay ayrılan personel listeden çıkartılır. 

4.8 Tüm puantajlar bittikten sonra, o ay işe yeni giren personel bilgileri excel listeye kaydedilir. 

4.9 Daha önce NETSİS’e kaydedilen yeni personel için yukarıdaki işlemler tekrarlanır. 

4.10 O ay içerisinde bir üst unvana atanan, idari göreve atanan, idari görevden ayrılan, ücretsiz izne 

çıkan veya ücretsiz izinden dönen vb. personellerin puantajları bu bilgilere göre atılır. Maaş 

excel listesinde buna göre hesaplanır. 

4.11 Excel listede personelin varsa bu gibi durumları bilgi geldiği an isim hanesine not olarak 

kaydedilir.  
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4.12 SGK sisteminden raporlu bilgileri alınır ve ilgili personel puantajından rapor kesintileri 

gerçekleştirilir. 

4.13 Varsa icra kesintileri, avans kesintileri ayrıca hem Netsis puantaj bilgilerine hem de maaş excel 

listesine işlenir. 

4.14 Mali İşler Müdürlüğü’nden o aya ait varsa proje vb. ek ödemelerin bilgileri mail yoluyla alınır 

ve sadece personel puantaj kayıtlarına ilave edilir. Mali İşler tarafından ödendiği için, ayrıca 

maaş excel listesine eklenmez. 

4.15 Varsa ayrıca puantajla gelen ödemeler (Ekosem, ek ders vb), ilgili personelin puantajına ve 

maaş exceline işlenir. 

4.16 Ay boyunca ilgili kişilerden tarafımıza gönderilen Hayat Sigorta Makbuzları, yine puantaj 

bilgilerine işlenir ve vergi avantajı excel listeye eklenir.  

4.17 Tüm işlemler bittikten sonra, zorunlu bireysel emeklilik için Netsis üzerinden dönemsel katkı 

payları oluşturma yapılır. Bu işlemden önce o ay içinde işe giren ve uygun olan personelin yine 

Netsis BES işlemleri üzerinde, tanımlamalarının yapılması esastır. 

4.18 BES katkı payları işlemi tamamlandıktan sonra, tahsilat dosyası için rapor çekilir ve ilgili 

personelin maaşlarından kesilmek üzere maaş excel listesine işlenir. 

4.19 O ay içerisinde işe yeni giren personelin IBAN bilgileri için, ilgili Bankadan mail yoluyla 

bilgiler istenir ve maaş excel tablosuna işlenir. 

4.20 Ayrıca talimatla ödeneceklerin de puantaj işlemleri yukarıdaki şekilde yürütülür. (Örneğin 

proje kapsamında personel ödemeleri) 

4.21 Tüm işlemler bittikten sonra, Netsis üzerinde yatay bordro çekilerek, maaş excel listesiyle 

kontrol edilir. Varsa hatalı kayıtlar düzeltilir. 

4.22 Tüm kontrollerden sonra, kişi sayısı ve toplam maaş ödeme tutarı, talimat yazılmak ve gerekli 

parayı aktarmak üzere Mali İşler Müdürlüğü’ne mail yoluyla bildirilir. 

4.23 Ayrıca talimatla ödenecekler Mali İşler Müdürlüğü’ne mail yoluyla bildirilir. 

4.24 İcra ödeme bilgileri Mali İşler Müdürlüğü’ne mail yoluyla bildirilir. 

4.25 Maaş ödeme gününde, Mali İşlerden gelen bilgi üzerine ilgili bankaya kendi siteleri üzerinden 

maaş ödeme dosyası yüklenir. Ve ödemeler gerçekleştirilir. 

4.26 Maaş ödeme gününden en geç bir gün sonra, zorunlu bireysel emeklilik ödemesi için ilgili 

firmanın internet adresine gerekli yüklemeler yapılır. 

4.27 Maaş zammı döneminde Netsis ücret bilgilerinde ve excel listelerde her bir personel için 

tanımlama yapılır. 

 

 

5. YETKİ: 

Bu prosedürde belirtilen ödemelerin yapılması için Genel Sekreterin ve Rektörün onayı şarttır.  
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