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1. AMAÇ 

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

akademik personelin maaş ödemelerinin yapılmasının sağlanmasıdır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışan yarı zamanlı akademisyenleri 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  

3.5 Otomatik Bireysel Emeklilik (BES) 

3.6 Maaş ödeme dosyası 

 

4. UYGULAMA 

 

4.1 Yarı zamanlı maaş ödemeleri, hakedişleri takip eden ayın 10’u ile 15’i arasında 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 Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterlerinin OASİS üzerinden çektikleri puantajların, Dekan ve 

Rektör imzalı şekilde, ayın en geç 5’inde İK Müdürlüğü’ne teslim edilmesi sağlanır. 

4.4 OASIS İK puantaj listelerinden ilgili aya ait puantaj çekilerek excel formatına dönüştürülür. 

Daha önceden teslim alınan YDYO ve Tıp Fakültesi puantajları ve varsa ayrıca ücretsiz izinde 

bulunup ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarına ait puantajlar excel dosyasına işlenir. 

4.5 Zorunlu BES kontrolleri yapılarak sistemden cayanların Netsis üzerinde de BES çıkışları 

yapılır. 

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

edilir. 

4.7 Varsa icra kesintileri, yemek ve kütüphane kesintileri ayrıca hem Netsis puantaj bilgilerine hem 

de maaş excel listesine işlenir. 

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

maaş exceline işlenir. 

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

bilgiler istenir ve maaş excel tablosuna işlenir. 

4.10 Ayrıca talimatla ödeneceklerin de puantaj işlemleri yukarıdaki şekilde yürütülür. (Yurtdışında 

bulunup online eğitim veren ve Tıp Fakültesi öğretim elemanları) 

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

kontrol edilir. Varsa hatalı kayıtlar düzeltilir. 
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4.12 Tüm kontrollerden sonra, kişi sayısı ve toplam maaş ödeme tutarı, talimat yazılmak ve gerekli 

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

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

4.14 Varsa icra ödeme bilgileri Mali İşler Müdürlüğü’ne mail yoluyla bildirilir. 

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

maaş ödeme dosyası yüklenir. Ve ödemeler gerçekleştirilir. 

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

firmanın internet adresine gerekli yüklemeler yapılır. 

 

 

5. YETKİ: 

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