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Sayı   : 83993637-200-Otomatik 09/09/2016 

Konu : Avans Olarak Ödenen Eylül Ayı Maaşlarının  

Avans Mahsubu ile İlgili KBS Duyurusu 

 

 

  

AVANS OLARAK ÖDENEN EYLÜL AYI MAAŞLARININ  

MAHSUBU İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU  

SIRA NO: ( 21 ) 

 

           Eylül ayı maaşlarının 09.09.2016 tarihinde avans olarak ödenmesi nedeniyle, verilen 

avansların mahsup işlemi 15.09.2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen açıklamaya göre 

yapılacaktır; 

         

           1.Memur Maaş İşlemleri: 

         

           1.1. Kurumsal Maaş Avans Ödemelerinin Mahsup İşlemi, 
           Harcama birimleri, KBS Maaş Raporları Menüsünde bulunan maaş tahakkuk 

evraklarına ilişkin ilgili raporları alarak gerekli imza sürecini tamamladıktan sonra ıslak 

imzalı Ödeme Emri Belgesi ve eklerini muhasebe birimlerine ulaştıracaklardır. 

           Muhasebe birimlerince, avans mahsubuna ait ÖEB KBS Saymanlık 

İşlemleri<Saymanlık Memur Maaş İşlemleri menüsünde bulunan Maaş Muhasebeleştirme 

İşlemleri formundan muhasebeleştirilecektir. Ancak, diğer özel bütçeli idarelerden avans 

ödemesine ilişkin MİF’i say2000i<Maaş Hesaplama formundan muhasebeleştirenler, ÖEB’ 

sini de yine say2000i<Maaş Hesaplama formundan ay alanına 9, yıl alanına 2016 yazdıktan 

ve kurumsal kod bilgilerini de girdikten sonra doğrudan MUHASEBELEŞTİR butonuna 

basarak muhasebeleştireceklerdir. 

           Daha sonra, sistem tarafından otomatik olarak verilen fiş işlem numarası ile Muhasebe 

Kayıt Formundan sorgulanarak ekrana getirilecek ve bekleme (Fiş Durumu B) konumunda 

bulunan ödeme emri belgesinde doğrudan ONAY butonuna basılarak mahsup işlemi 

yapılacaktır (Fiş içerisinde bulunan yansıtma kayıtlarının silinmemesi için kesinlikle KAYIT 

SİL, KABUL veya DÜZELT butonlarına basılmayacak olup, direkt ONAY butonuna 

basılacaktır).  

 

            1.2. Münferit (Tek Kişilik) Maaş Hesaplamalarında ise; 

           Münferit (Tek Kişilik) maaş hesaplamalarının ayın 9’ undan itibaren kullanıma 

açılacak olması nedeniyle, bu hesaplama türü için avans olarak ödeme yapılmayacak, sistem 

doğrudan ödeme emri belgesi oluşturacaktır.  

        

           2.Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri: 

           Kadro karşılığı sözleşmeli personele avans olarak ödenen maaşların mahsup işlemi, 

say2000i<Kadro karşılığı Sözleşmeli Personel Maaşları<Hesaplama İşlemleri<Sözleşmeli 

Personel Ödeme Emri Belgesi Formundan Eylül ayına ait ödeme emri belgesi önceden 

oluşturulmuşsa, ödeme emri belgesindeki 161 hesap kontrol edilerek doğrudan 

MUHASEBELEŞTİR butonuna basılacaktır. Eğer ödeme emri belgesinde 161 hesap yok ise 
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veya hem 161 hem de 325 (Özel bütçeli idarelerde 103) hesabın bulunması nedeniyle ödeme 

emri belgesinin borç ve alacak kısımları eşit değilse; Sözleşmeli Personel Bordro İcmal İşlemi 

Formundan Ödeme Emri Çıkar butonu ile ödeme emri belgesi yeniden oluşturulacaktır. 

           Harcama birimlerince KBS’ den alınan ödeme emri belgesinin imza süreci 

tamamlandıktan sonra muhasebe birimlerince sistem tarafından otomatik olarak verilen fiş 

işlem numarası ile Muhasebe Kayıt Formundan sorgulanarak ekrana getirilecek ve bekleme 

(Fiş Durumu B) konumunda bulunan ödeme emri belgesinde 161-Personel Avansları 

Hesabının bulunduğu satır seçilerek Kayıt Sil butonu ile silinecektir. Daha sonra, avansın 

verildiği yevmiye kaydındaki bilgilere göre 161 hesaba ait satır yeniden girildikten sonra 

doğrudan ONAY butonuna basılarak mahsup işlemi yapılacaktır (Fiş içerisinde bulunan 

yansıtma kayıtlarının silinmemesi için kesinlikle KABUL veya DÜZELT butonlarına 

basılmayacak olup, direkt ONAY butonuna basılacaktır).  

           Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

 
 

Mustafa İLHAN  

 Genel Müdür V. 


