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AKADEMİK PERSONEL EK DERS HESAPLAMA 
İŞLEMLERİ

Üniversitelerdeki akademik personelin ek ders

hesaplamalarının yapılabilmesi için sırasıyla aşağıda belirtilen 

işlemlerin yapılması gerekmektedir;

1. Üniversite yönetimince her bir harcama biriminde 

(fakülte) belirlenecek personele, Muhasebe birimi tarafından

ek ders işlemlerinin yürütülebilmesi için “Mutemet” rolünün 

verilmesi ve sonrasında ilgili personelce KBS Sistemi “Ek 

Ders” modülünden iş ve işlemlere başlanılması,

(iş yükünün büyüklüğüne göre bir veya birden fazla personele 

yetki verilebilir)



Akademik kurumlara ilişkin ek ders kurum bilgileri sayfasından 

kuruma ilişkin değişiklikler yapılabilir. Bu alandan kurumun 
fonksiyonel kodları, çarpan bilgileri ve SGK kesinti oranları 
değiştirilebilir.



NOT: Bir personele birden fazla veri tipinde ek ders puantajı

girilecekse, veri tipi sayısı kadar TC Kimlik No satırı olmalıdır.

Yani aynı kişi için birden fazla tipte veri girişi ayrı ayrı

satırlarda olacaktır.



PERSONEL LİSTESİ EKRANI



Harcama birimi Personel Listesi sayfasında kendi Kurumuna ait 

tüm personeli görebilmektedir. Bu sayfada işlem yapmadan önce 

“Kurum Personel Güncelle” işlemi yapıldığında o gün itibarıyla 

harcama birimine gelen, giden ya da soyadı, unvanı, vergi matrahı 

vb. say2000i sisteminde kadrolu personelde yapılan tüm 

değişikliklerin KBS ek ders modülüne yansıması sağlanmış olur. 

Kullanıcı tarafından “Kurum Personel Güncelle” işlemi yapılmadığı 

takdirde oluşturulan her yeni bordroda bu güncelleme işlemleri 

sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ayrıca, listeye kurum 

dışı eklenecek bir personel var ise, önce ekleme veya silme işlemi 

yapılmalı sonra da yeni bordro oluşturulmalıdır. Bordro 

oluşturulduktan sonra yapılan değişiklikler o bordroya 

yansımayacaktır.

Bu sayfada, Kurum Dışı Personel Ekleme /Silme, Ek Ders 

Unvanı belirleme, IBAN, Vergi Matrahı değişikliği, Kurum Dışı 

Personel için (Sadece Emekli ve Sözleşmeli Personel için) engellilik 

ve Asgari Geçim İndirimi girme, Personel Tipi (Kadrolu, Emekli, 

Sözleşmeli bilgisi) gibi işlemler yapılmaktadır.



HESAPLAMA SEÇ İŞLEMİ

Harcama Birimlerinin Ek ders ücretlerini hesaplayabilmeleri 

için mutemedin, Ocak–Haziran veya Temmuz–Aralık 

dönemlerinden birini seçerek ek ders hesaplama işlemine 

başlaması gerekmektedir.



Mutemet, KBS Ek Ders modülü altında bulunan 

Hesaplama Seç sayfasına girdiğinde, ilgili dönemde 

oluşturulan tüm bordrolar, durumlarına göre farklı renklerde 

gösterilmektedir. 

Bu sayfada oluşturulan tüm bordrolar, ilerleyen aylarda 

durumlarına göre “Bordro Durumu” sütununun altında Yeşil,

Mavi ve Kırmızı renklerde durum bilgileri gösterilecektir.



Yeşil renk: Ek ders ücreti hesaplanmış, ödeme

emri oluşturulmuş ancak, muhasebe birimine

gönderilmemiş, kullanıcının veri girişinde her türlü

değişikliği yapabileceği bordroyu,

Mavi renk: Muhasebe birimine gönderilmiş ancak

henüz muhasebe kaydı yapılmamış bir bordroyu,

Kırmızı renk: Muhasebe birimine gönderilmiş ve

muhasebe kaydı yapılmış bir bordroyu,

ifade etmektedir.



BORDRO OLUŞTURMA İŞLEMİ
BORDRO OLUŞTURMA İŞLEMİ;

Bordro oluşturma işlemi için sırasıyla aşağıdaki işlemler 

yapılacaktır;

1. Hesaplama Seç linkine tıklanacak,

2. Dönem aralığı seçilecek (Bu seçimle, ek ders hesaplamasında 

esas alınacak aylık katsayı belirlenmektedir),

3. “Yeni Hesaplamaya Başla” butonuna basılacak, (Bu 

işlemle ek ders bordro numarası sistem tarafından otomatik 

oluşturulmaktadır)

4. Açılacak ara yüzden ek ders hesaplaması yapılacak 

döneme ilişkin tarih aralığı, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi 

belirlenmelidir. (Örneğin: Eylül ayı Ek Ders işlemleri için Başlangıç 

Tarihi 23.09.2012 ve Bitiş Tarihi 24.10.2012 seçilir).



Sonra seçilen dönemde mutemedin yetkili olduğu kurumda

ödenecek ek ders ödeme tipinin ağırlık durumuna göre ödeme tipleri

işaretlenerek TAMAM butonuna basılmalıdır.

Bu ara yüzde, Sabit oluşturulacak veri tipleri alanına o

dönem için sayıca en çok ödenecek tip belirlenirse veri girişi sayfasında,

veri kalabalığı engellenmiş olacaktır. Veri tipleri seçilip tamam butonuna

basıldığında sistem otomatik olarak veri girişi sayfasına yönlendirecektir.

Daha önce oluşturulmuş açık bir bordro var ise sadece

DÜZENLE butonuna basılacaktır. Silmek istediğiniz bir bordro var ise

SİL butonuna basacaksınız.



Veri Girişi sayfası üzerinden Dosya Yükleme, Kesinti işlemleri 
yapılabilmektedir. 



Ayrıca herhangi bir personele farklı tipte bir ödeme yapılması

gerektiğinde mause ile sağ tıklanarak açılacak ekranda farklı çalışma tipleri

yer almaktadır buradan seçilecek tip veya tipler adedince ilgili kişiye satır

eklenecektir. Eklenen bu satırlara gün gün veri girişi yapılıp KAYDET

butonuna basılmalıdır.



5. Bordro Durumu yeşil renkte olan açık bordronun üzerine 

bilgisayarın mausu ile tıklayarak seçildikten sonra veri giriş 

sayfasının açılması için “Düzenle” butonuna basılacak, 

6. Bordro Durumu yeşil renkte olan açık bordronun Dönemi 

veya Veri Tipi hatalı ise “Sil” butonu aracılığıyla silinebilir.

Not: Seçilen Dönemde Açık veya Muhasebe Birimine 

Gönderilmiş bordro var iken yeni bir kurumsal bordro 

oluşturamazsınız. Bu tipteki bordroların ya işlemini tamamlayıp 

Muhasebeleşti durumuna getirip Vergi Matrah Güncellemesi 

yapacaksınız ya da bu bordroları sileceksiniz. Matrah 

Güncelleme sadece yevmiye numarası almış bordrolar için 

yapılabilir. Kurumsal Matrah Güncelleme yapılmadan önce 

münferit bordro yapılması söz konusu olması durumunda 

istenilen sayıda kişi için istenilen sayıda münferit bordro 

oluşturulabilir burada kısıtlama yoktur yine ödeme sonrası  

matrah güncelleme yapabilirsiniz Siz yapmaz iseniz gün 

sonunda sistem otomatik olarak güncelleme yapacaktır.



VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Kurum Dışı Personel: Harcama Birimine, say2000i 

sisteminde (Ülke genelinde) kayıtlı olmayan  bir personelin ders 

vermesi durumunda; bu butona basıldığında açılan ara yüzde, T.C. 

Kimlik Numarası yazıldığında ilgili kişinin Ad ve Soyadı ekrana 

otomatik getirilir. Ancak, bu kişinin unvanı, Toplam Vergi Matrahı , 

IBAN Numarası, Tipi (Sözleşmeli veya Emekli), Eğitim Durumu 

mutemet tarafından girilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli 

nokta, personel tipi alanında sözleşmeli veya emekli personelin 

belirlenip belirlenmediğidir. Çünkü, SGK kesinti oranları bu tiplere 

göre kesilmektedir.

Ayrıca, kurum dışı personel tanımlama Personel Listesi 

Ekranından yapılacaktır. Yine aynı ekrandan ders verecek 

personelin il içi/il dışı tipi belirlenebilmektedir. il dışı seçimi 

yapıldığında, ek ders ödenecek tipin (Örgün ve İkinci Öğretim) iki 

kat fazla hesaplanması sağlanabilmektedir.



Kurum Dışı tanımlanacak personel say2000i

sisteminde kayıtlı bir personel ise yada say2000i de

olmayıp kamuda kadrolu çalışan bir kişi ise ,T.C.

Kimlik Numarası girildiğinde, personelin tüm bilgileri

ya otomatik olarak bu ekrana getirilecektir ya da

sistem dışındaki kadrolu personel ise tarafınızdan

bilgileri girilerek “Tip” alanında “Kadrolu”

seçilecektir.

Personel Bilgileri: Harcama biriminde kayıtlı

personelin T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyadı,

Unvanı ve Eğitim Durumuna ilişkin bilgiler bu

ekranda gösterilir.



UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR:

NOT: Personel Bilgileri ekranında harcama biriminde kadrolu 

personel ile kurum dışı tanımlanan tüm personel 

listelenmektedir. Buradan istenilen personelin unvan değişikliği 

yapılabilmektedir. Bu değişiklik sadece ek ders bilgilerini 

etkilemektedir. Maaş Bilgilerine bir etkisi yoktur. Örneğin 

Doçent unvanı alındığı halde kadrosuzluktan atamanın 

gerçekleştirilemediği durumlarda Yardımcı Doçent unvanı 

sistem tarafından otomatik olarak modüle yansır ancak 

Ek Ders Görev Unvan Kısmına siz DOÇENT seçerek artık bu 

unvandan ödeme yapabilirsiniz.

Ek Ders Görev Unvanı: Ek Ders ödemesine esas unvan ne 

ise sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada yaptığınız değişiklik 

maaş unvanını değiştirmeyecektir.



Kesinti: Bu alan, yapılacak ödemeden kesinti yapılacak

personel olması durumunda, kesinti işlemi için kullanılan

bölümdür. Kesinti olarak İcra, Nafaka, Taahhütlü Borç, Kişi

Borcu gibi say2000i sisteminde dosyaları tutulan borçların

tahsilat işlemleri buradan yapılmaktadır. İlgili kişinin T.C. Kimlik

Numarası girilmesi durumunda, adına açılmış tüm kesinti

dosyaları listelenir. Bu alandan kesinti yapılması gereken dosya

seçilip, kesinti oranı veya miktar girilmesiyle kesinti işlemi

tamamlanır.

Kesinti girildikten sonra hatalı veya fazla kesinti yapıldığı

anlaşılan durumlarda, yanlış kesintinin silinmesi için yine aynı

yerden T.C. Kimlik Numarası girildikten sonra açılan ara yüzün

alt tarafında “Girilmiş Kesintiler” bölümünden kesinti satırı

seçilir, “Seçili Kayıtları Sil” butonuna basılır ve Değişiklikleri

Kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır.





Farklı Tipte Ödeme: Bu ekrandan “Veri Ekle” butonu ile

bir kişi seçilir ve bu personele “Sınav Ücreti Ödemesi”

seçilerek, sınava girecek öğrenci sayısı, “DEĞER” sütununa

girilir. Bordro hesaplama işlemi yapıldığında, sınav ücreti

bordroya yansıtılır.



Yazılım güncellenmesi ile sınav ücret tiplerine eklemeler yapılmıştır. Her

tipin sınav ücreti buradan seçilecektir. Ancak kat girme işlemi kurum

bilgileri ekranından yapılacaktır. Burada önemli olan durum mutlaka özel

tertip istenen durumlarda tertip bilgileri girilmelidir.

Burada özellikli olarak; Öğrenci Sayısı ve Değer olarak iki ayrı sütun

eklenmiştir. Bunlardan sadece birine giriş yapmaya sistem izin

vermektedir. Ya sadece öğrenci sayısı girilecek ve sistem otomatik

olarak 50 ve katlarına tamamlayarak değer belirleyecek ya da direkt

olarak öğrenci sayısını hesap edip 3000 değerin altında bir rakam
girilebilecektir.

Bilgi Girişi tamamlandıktan sonra aynı ekranın alt tarafında görülen BORDRO
HESAPLA, ÖDEME EMRİ AL ve MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER İşlemleri sırasıyla
yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerde sıra çok önemlidir sıra atlaması
yapılmamalıdır. Muhasebe Birimine gönderilen bir bordro kullanıcıya
kapatılmaktadır ve bu butona basıldığında işlemlerin kullanıma kapatılacağı
kullanıcıya ekranda uyarı olarak gösterilmektedir.



BANKAYA AKTARMA İŞLEMLERİ
Buradan sadece kurumsal hesaplamalar bankaya otomatik olarak

aktarılmaktadır. Özel bütçeli idarelerde ödeme emri belgesi muhasebe

birimince muhasebeleştirilerek onaylandıktan sonra harcama birimi

mutemedince bankaya aktarma işlemi yapılacaktır.

Münferit bordrolar ilgili personelin direkt hesabına yatırıldığı için bu

forma yansımaz eski sistem banka ile irtibata geçilerek ödeme işlemi

gerçekleştirilecektir.



MÜNFERİT BORDRO OLUŞTURMA

Buradan sadece unutulan personele ya da kurum ortak

hesabının olduğu bankada hesap açtırmak istemeyen

personel için tek tek münferit bordro oluşturarak yapılan

hesaplama işlemidir. Burada herhangi bir kısıtlama yoktur.

İstenilen sayıda münferit bordro yapılabilir. Sadece dikkat

edilmesi gereken husus bir bordroda bir kişiye puantaj

girilmesidir.

Hesaplama Seç Sayfasından Yeni Bireysel Hesaplamaya

Başla Butonuna basıldığında alttaki ekran açılır.



Buradan seçimler yapıldıktan sonra normal veri girişi sayfası açılır ve ilgili kişi 
bulunup, o kişiye puantaj girilip işlem tamamlanır. Ödeme emrine kişinin banka 
bilgileri basılır. Direkt olarak kişinin hesabına ücret yatırılır.
Münferit bordro oluşturmada herhangi bir kısıtlama yoktur. Sadece kurumsal 
hesaplamalarda muhasebeleşmiş bordrolar vergi matrah güncellemesi 
yapılmadan yeniden oluşturulmamaktadır. Münferit bordrolar için 
muhasebeleştirildikten sonra matrah güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Siz 
yapmaz iseniz muhasebeleşmenin yapıldığı gün sonunda sistem otomatik olarak 
güncellemeleri yapacaktır.



RAPORLAR

Mutemet muhasebe birimine gönderdiği bordro ve eklerini 
RAPORLAR bölümünden istediği zaman tekrar alabilmektedir. Bu 
ekran üzerinde dönem seçildiğinde oluşturulan tüm bordrolar ekranda 
sıralanmaktadır. İstenilen bordro seçilip ekranın altında bulunan 
BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL, BANKA LİSTESİ AL ve KESİNTİ LİSTESİ 
AL butonları ile tüm raporlar alınabilmektedir. 



MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Muhasebe Birimince, KBS’ den say2000i sistemine elektronik

ortamda gelen Ek Ders Ücret Ödemeleri Raporları, Ek Ders Ücret

Bordrosu, Ödeme Emri Belgesi, Kesinti listeleri, Banka Listesi

raporlarını alabilmek için Personel Modülü altında bulunan Ek

Ders V2 Modülünün bulunan “Ek Ders İşlemleri” formundan ek

dersin ilgili olduğu ay, yıl, kurumsal kod bilgileri girilerek;

BORDRO NUMARASI kısmına da 9 rakamı yazılırsa

oluşturulmuş tüm bordro numaraları ekrana gelen ara yüzde

sıralanacaktır ve buradan ilgili bordro numarası seçilecektir.

Harcama biriminden ıslak imzalı gelen ödeme emri ve eki

belgeleri elektronik ortamda gelen bilgilerle karşılıklı kontrol

edildikten sonra muhasebeleştirme işlemini yapılacaktır. Herhangi

bir nedenle düzeltme yapılması gerektiğinde harcama birimi ile

irtibata geçilerek İADE ET butonuna basılarak ilgili işlem harcama

birimine iade edilecektir.





Harcama birimi tarafından hatalı olarak gönderildiği bildirilen/tespit edilen

ek ders ücretlerine ilişkin Ek Ders Bordrosu ve ödeme emri belgesi,

-Muhasebe biriminde muhasebeleştirilmeyecek,

-505 yetki seviyesine sahip personel (Müdür veya vekili) tarafından

İADE ET butonuna basılmak suretiyle KBS - Ek Ders Modülü harcama

birimlerinin kullanımına açılacaktır.

-Muhasebeleştirme işleminin yapılmış olması (işlem numarası

alınması) durumunda, 505 yetki seviyesine sahip personel (Müdür veya

vekili) tarafından muhasebe kayıt formundan ilgili fiş çağrılarak MAAŞ

DÜZELT butonuna basılarak işlem numarası I duruma getirildikten sonra

Ek Ders İşlemleri formundan ilgili ay bilgisi seçilip, kurum ve birim kodu

yazılarak ve iade edilecek bordro numarası seçildikten sonra aynı form

üzerinde bulunan İADE ET butonuna basılacaktır. Bu şekilde işlem

yapıldığı takdirde, KBS –Ek Ders Modülü harcama birimlerinin kullanımına

açılacaktır.

Sistemin işleyişine dikkate edilirse, harcama birimi ile muhasebe

birimi kullanıcıları arasında işlemlerin birbiri ile bağlantılı ve bir birini

takip eder şekilde yürüdüğü görülecektir.



İŞLEM ADIMLARI İŞLEM SORUMLUSU YAPILAN İŞLEM 

1. ADIM MUTEMET EK DERS HESAPLANACAK DÖNEMİN BELİRLENMESİ
Örneğin: Eylül ayı için 
Başlangıç Tarihi : 01.09.2012
Bitiş Tarihi : 30.09.2012

2. ADIM MUTEMET EK DERS PUANTAJLARININ SİSTEME GİRİLMESİ

3.ADIM MUTEMET BORDRO HESAPLANMASI, ÖDEME EMRİ ALINMASI 
VE MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER İŞLEMİNİN 
YAPILMASI

4.ADIM MUHASEBE BİRİMİ BORDRO VE EKLERİ İNCELENİP 
MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLAR 

DIŞINDAKİ KAMU KURUMLARI VE 

ÜNİVERSİTELERDE EK DERS İŞLEYİŞİ



FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ
UYGULAMA KILAVUZU
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KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

KBS sistemine veri girişi yapacak olan personelin sisteme 
bağlanabilmesi için şifre ve yetkilendirme işlemleri tamamlandıktan 
sonra http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkinden sisteme 
girilmesi gerekmektedir.



Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve Şifre alanlarına bilgilerin girilmesi 
gerekmektedir.



Sisteme girildiğinde, yetkilendirilmiş personel için Fazla Çalışma 
Ödemeleri bölümü sayfası açılacaktır.



HESAPLAMA SEÇ BUTONU

Hesaplama Seç butonuna basıldığında “Hesaplama Seçim Ekranı” 
gelmektedir. Bu ekran sayesinde, içinde bulunulan ay için ya da bir 
önceki ay için kurumsal ya da kişi bazında fazla çalışma bilgi girişi ve 
hesaplama işlemi yapılabilmektedir.



Bu Ekranda, fazla çalışma ödemesinin ilgili olduğu ay ve yıl bilgisi seçildikten 
sonra, ilk defa fazla çalışma ücreti hesaplanacak ise “Yeni Hesaplamaya Başla” 
butonuna basılarak Bordro Numarası alınacaktır.

Bordro numarası alanında ilgili ay içinde daha önce oluşturulan bordrolara 
ilişkin bordro numaraları Yeşil, Kırmızı ve Mavi renklerde ekrana gelecektir. Bu 
renklerin anlamı;
-Mavi renk: Muhasebe birimine gönderilmiş ancak henüz muhasebe kaydı 
yapılmamış bir bordroyu, 
-Kırmızı renk: Muhasebe birimine gönderilerek, muhasebe kaydı yapılmış bir
bordroyu”,
-Yeşil renk: Fazla çalışma ücreti hesaplanmış, ödeme emri oluşturulmuş ancak,
muhasebe birimine gönderilmemiş, kullanıcının veri girişinde her türlü
değişikliği yapabileceği bordroyu, ifade etmektedir.

Ayrıca,
İlgili ay için ilk defa fazla çalışma saat bilgi girişi yapılacaksa yıl ve ay seçimi

yapıldıktan sonra “Yeni Hesaplamaya Başla” butonuna basılacaktır. Önceden
oluşturulan bir bordro üzerinde işlem yapılacaksa “Düzenle” butonuna basılacaktır.



SAAT SINIRLARININ GİRİLMESİ VE FAZLA ÇALIŞMA TİPLERİ
İl ve İlçe nüfus sayısına göre onay alınmış saat limitleri, ilgili harcama biriminde Fazla

Çalışma Modülünde işlem yapabilmesi için yetki verilmiş personel tarafından Saat Sınırları 
sayfasından girilecektir. Bu sayfa açıldığında harcama biriminde fazla çalışma ödemesi yapılacak 
personel listesi otomatik olarak ekrana getirilmektedir.

Bu ekranda, Mevcut Sınır ve İlave Sınır sütunlarında saat sınırlamaları ile ilgili değişiklik 
yapabilme yetkisi ilgili kurum mutemetlerine devredilmiştir. Kurum mutemetleri, saat 
sınırlamaları ile ilgili merkeze e-mail atmadan doğrudan bu ekranda gerekli saat değişikliklerini 
yapabilecektir.

Bu değişiklikler sonrası personelin fazla çalışma puantajları sisteme girilirken, personel 
bazında hafta içi, hafta sonu ve genel toplam olarak sistem tarafından kontrolü yapılacaktır.



Saat sınırları butonuna basıldığında Fazla Çalışma Tüm Kayıtlar 
ekranı açılacaktır. Bu ekranda, ilgili kurumda çalışan personel T.C. 
kimlik numarası, Adı ve Soyadı sıralı olarak görülmektedir. Bu 
ekranda görülen personele ilişkin listede işlemlerin daha hızlı ve 
kolaylıkla yapılabilmesi istenirse,

- Alfabetik olarak
- T.C. kimlik numarasına göre küçükten büyüğe ya da büyükten      

küçüğe doğru sıralama yapılabilmektedir.
Bu sayfada her personel için mevcut saat onay sınırı otomatik 

olarak gelecektir. İlave saat sınırı her bir personel için ayrı ayrı 
girilebilecektir.

Bu işlem sadece bir sefer yapılacak zaman içinde değişiklik 
oldukça yetkili personel bu sayfada hem saat sınırları hem de yeni 
personel ekleme işlemlerini yapabilecektir. 





Fazla çalışma ödemesinde hesaplamaya etki edecek bir başka değişiklik ise, hafta 
içine denk gelen resmi tatil günlerinin sistemde belirlenmesidir. Bunun için, Bilgi Girişi 
butonuna basıldıktan sonra ekrana gelecek Fazla Mesai Ekranında, tüm personel için 
veya sadece ilgili personel için resmi tatil belirlenebilmektedir. Bu işlem için Bilgi Girişi 
ekranında resmi tatil belirlenecek günün olduğu satır üzerindeyken mause ile sağ tık 
yapılarak, açılacak olan ara yüzden Resmi Tatil Olarak Belirle veya Tüm Personel İçin 
Resmi Tatil Belirle seçilmesi
gerekmektedir.

Eğer yanlış personel veya gün seçildi ise yada Tüm personele yanlış gün seçildi ise 
aynı işlem tekrarlanarak Resmi Tatili Kaldır/Tüm Personel İçin Resmi Tatil Kaldır 
seçilecektir. Anlatılan bu işlemler aşağıda resimlerle örneklenerek tek tek gösterilmiştir.



SAAT BİLGİ GİRİŞİ

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine yapılacak saat 
bilgi girişlerinde farklı uygulamaların yapılmaması için ortak bir 
referans tablosu oluşturulmuştur. Harcama birimleri
tarafından, ilgili aya ait fazla/ilave çalışma saatlerinin Excel dosyası 
formatında hazırlanarak sisteme yüklenebilmesi için, Sistemde 
hazırlanan AYLIK FAZLA/İLAVE ÇALIŞMA İCMALİ Excel tablosunu 
bilgisayarlarına indirmeleri gerekmektedir. Bu işlemden sonra
veri girişini yapacak personel dosyayı istenilen formatta 
hazırlayacaktır.

AYLIK FAZLA/İLAVE ÇALIŞMA İCMALİ Excel tablosu, Raporlar 
menüsünün altında “Aylık Fazla Çalışma İcmaline” girilerek (Farklı 
Kaydet seçilerek dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz) alınabilir.



Kullanıcı bu dosyayı bilgisayarına kaydettikten sonra, gerekli olan saat 
bilgilerini ya tek tek girecek ya da turnike sisteminden bu formata 
uygun gelen saat bilgilerini doğrudan bu tabloya kopyalayabilecektir.





Excel Dosyasında Yapılması Gerekenler ve Dosyanın Özellikleri :
Excel tablosunun formatı 9. Satırdan itibaren ;
- B sütunu : TC Kimlik No
- C sütunu : Adı ve Soyadı
- D sütunu : Unvan
- E sütunundan itibaren saat bilgileri
- Günlerin sıralandığı ilk satıra G1 yazılmalıdır.
içerecek şekilde ayarlanmalıdır. Bahsedilen formata sahip Excel 

dosyasını Fazla Çalışma menüsünün altında bulunan Excel Şablonu 
butonuna basarak indirebilirsiniz (Farklı kaydet butonuna tıklayarak 
bilgisayarınıza kaydediniz).



Excel Dosyasının Sisteme Yüklenmesi :
Dosyaya veri girişi tamamladıktan sonra bilgisayara kaydedilip “Saat 

bilgisi yükle” butonuna basılması gerekmektedir.
Not : Veri girişi yapılacak personel sayısı çok fazla değilse, Excel 

dosyası kullanmadan Bilgi Giriş sayfasından ilgili kişilere saat bilgileri tek tek 
girilip Kaydet butonuna basılabilir.



SAAT PUANTAJ DOSYASININ KBS’ YE AKTARILMASI

Bilgi Girişi sayfası açıldığında ilgili tahakkuk birimi çalışanlarının, T.C. 
kimlik numarası, Adı ve Soyadı otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu 
sayfada Saat Bilgisi Yükle butonuna basıldığında aşağıdaki ara yüz 
açılacaktır.



Ara yüz açıldıktan sonra “Ekle” butonuna basıldığında 
bilgisayarınıza kopyalamış olduğunuz Excel dosyasını sisteme 
aktarmanız için bir ara yüz açılacaktır.





Dosya yükleme işlemi sırasında dosyada hatalı bilgilerin olması 
durumunda, hatalı kayıtları içeren işlemin hangi sayfada, hangi satırda 
ve neden kaynaklandığını gösteren bir liste açılacaktır. Kullanıcı bu hatalı 
işlemlerini düzelttikten sonra tekrar dosya yükleme işlemini 
gerçekleştirecektir.



Hatalı kayıtların ekrana getirildiği sayfada onay alınan saat 
sınırları içinde her türlü düzeltme yapılabilmektedir. Ayrıca yine bilgi 
girişi sayfasından da tahakkuk biriminde çalışan tüm personelin saat 
bilgileri getirilerek bu sayfadan da düzeltme yapma imkanı 
sağlanmıştır.



KESİNTİ EKLEME BUTONU
Harcama biriminde çalışan personelden icra, nafaka, taahhütlü icra veya kişi 
borcu kesintisi yapılması gerektiğinde “Kesinti Ekle” butonu yardımı ile ilgili 
personel T.C. kimlik numarası, adı veya soyadı ile sorgulanarak, kişinin icra ya 
da kişilerden alacaklar izleme dosya bilgileri açılacak olan ara yüz sayfasında 
getirilecektir.



KURUM DIŞI PERSONEL EKLEME

Eğer tahakkuk biriminde geçici görevle çalıştırılan ve adına fazla çalışma 
ödemesi tahakkuk etmiş personel varsa, öncelikle bu personelin “Saat Sınırları” 
sayfasına tanımlanması gerekmektedir. Çünkü, Fazla Çalışma Modülünde 
personel listesi oluşturulurken say2000i sisteminde ilgili harcama biriminde 
kadrolu personel listelenmektedir. 

Geçici görevle gelen personel “Kurum Dışı Personel Ekleme” butonu ile bir 
kez ilgili harcama birimi içinde tanımlandığında, görevi bitene kadar listeye 
otomatik getirilecektir. Görev süresi biten kişi “Personel Sil” butonu tahakkuk 
biriminden silinebilecektir.



BORDRO HESAPLAMA

Giriş işlemlerine ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan ve hatasız bir 
şekilde giriş işlemi tamamlandıktan sonra “Bordro Hesapla” butonuna 
basılarak fazla çalışma ücretleri hesaplanacak ve Aylık Fazla /İlave 
Ücret Bordrosu ekrana getirilecektir. Sistem tarafından
Bordro Numarası oluşturulacaktır. Bu işlemden sonra Bordro Hesapla 
butonu pasif hale gelecektir.





ÖDEME EMRİ OLUŞTURMA VE MUHASEBE BİRİMİNE 
GÖNDERME İŞLEMLERİ

Aylık Fazla /İlave Ücret Bordrosu alındıktan sonra sırasıyla “Ödeme Emri Al” 
butonuna basılacak ve oluşturulan ödeme emri belgesi alınarak, kontrol edilecektir.

Herhangi bir hata ya da eksiklik tespit edilmediği takdirde “Muhasebe Birimine 
Gönder” butonuna basılarak hazırlanan Aylık Fazla /İlave Ücret Bordrosu ve buna 
bağlı Ödeme Emri Belgesi elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilecektir.



MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER SONUCU KAPANAN FAZLA 
ÇALIŞMA UYGULAMASININ TEKRAR HARCAMA BİRİMİ 
KULLANICISINA AÇILMASI:

Fazla çalışma ücreti ödemesine ilişkin saat bilgilerinin sisteme girilmesi, 
fazla çalışma ücreti hesaplanması, bordrosu ve ödeme emri belgesi 
oluşturulmasından sonra, muhasebe birimine gönder işlemi ile elektronik 
olarak gönderilmesi sağlanmış olacaktır.

Eğer hatalı bir işlem varsa, “Muhasebe Birimine Gönder” yapılmamalıdır. 
Bu butona basıldıktan sonra KBS de Fazla Çalışma Modülü harcama birimi 
kullanıcısına kapatılmaktadır. Harcama birimi kullanıcısının sistemi tekrar 
kullanabilmesi için, muhasebe birimi ile irtibata geçmesi ve say2000i 
sisteminden “İade Et” butonu ile ödeme emri, bordro ve ekli belgelerin 
elektronik olarak tekrar KBS Fazla Çalışma Modülünde açılması sağlanmalıdır. 
Muhasebe biriminde yetkili personel tarafından (505 Yetkisine Sahip
Muhasebe Yetkilisi) iade işlemi yapılmasından sonra KBS Bilgi Girişi 
ekranındaki bütün butonlar harcama birimi kullanıcısına açılacaktır.



MÜNFERİT FAZLA ÇALIŞMA BORDROSU HESAPLANMASI

İlgili harcama biriminde fazla çalışma ücreti hak eden personele 
fazla çalışma ücreti hesaplanıp ödendikten sonra herhangi bir 
nedenle unutulan ya da eksik tahakkuk yapılan personel fazla 
çalışma ücreti KBS Fazla Çalışma Modülünden yıl ve ay seçimi
yapıldıktan sonra Yeni Hesaplamaya Başla butonu ile Bilgi Girişi 
ekranı açılacaktır. Bilgi Girişi sayfasında sadece ilgili personele veri 
girişi yapılarak, münferit bordro ve ödeme emri oluşturularak 
muhasebe birimine gönderilecek ve ödeme işlemi 
tamamlanacaktır.



RAPORLAR

Raporlar menüsünün altında;
*Ödeme emri belgesi
*Bordro İcmal
*Banka listesi
*Kesinti listesi
*Aylık Fazla Çalışma İcmali
*Fazla Çalışma Kişi bordrosu
oluşturulacak ve yapılan tüm işlemler bu raporları kullanılarak kontrol 
edilecektir.



MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Muhasebe Birimince, KBS’ den say2000i sistemine elektronik ortamda 
gelen Fazla Çalışma İcmal Raporları, Aylık Fazla/İlave Fazla Çalışma 
Bordrosu, Ödeme Emri Belgesi, Kesinti listeleri, Banka Listesi raporlarını 
alabilmek için Fazla Çalışma modülünün altında bulunan “Fazla Çalışma 
İşlemleri” formundan fazla çalışmanın ilgili olduğu ay, yıl, kurumsal kod 
bilgileri girilecek; BORDRO NUMARASI kısmına da 9 rakamı yazılacak ve
ekrana gelen ara yüzden ilgili bordro numarası seçilecektir.

Harcama biriminden ıslak imzalı gelen ödeme emri ve eki belgeleri 
elektronik ortamda gelen bilgilerle karşılıklı kontrol edildikten sonra 
muhasebeleştirme işlemi yapılacaktır. Herhangi bir nedenle düzeltme 
yapılması gerektiğinde harcama birimi ile irtibata geçilerek İADE ET 
butonuna basılarak ilgili işlem harcama birimine iade edilecektir.





Harcama birimi tarafından hatalı olarak gönderildiği bildirilen/tespit edilen 
fazla çalışma ücretlerine ilişkin Aylık Fazla/İlave Fazla Çalışma Bordrosu ve 
ödeme emri belgesi,

- Muhasebe biriminde muhasebeleştirilmeyecek,
- 505 yetki seviyesine sahip personel (Müdür veya vekili) tarafından İADE 

ET butonuna basılmak suretiyle KBS - Fazla Çalışma Modülü harcama 
birimlerinin kullanımına açılacaktır.

- Muhasebeleştirme işleminin yapılmış olması (işlem numarası alması) 
durumunda, 505 yetki seviyesine sahip personel (Müdür veya vekili) 
tarafından muhasebe kayıt formundan ilgili fiş çağrılarak MAAŞ DÜZELT 
butonuna basılacak sonra da Fazla Çalışma İşlemleri formundan ilgili ay 
bilgisi seçilip, kurum ve birim kodu yazılacak ve aynı form üzerinde bulunan 
İADE ET butonuna basılacaktır. Bu şekilde işlem yapıldığı takdirde, KBS -
Fazla Çalışma Modülü harcama birimlerinin kullanımına açılacaktır.

Sistemin işleyişine dikkate edilirse, harcama birimi ile muhasebe birimi 
kullanıcıları arasında işlemlerin birbiri ile bağlantılı ve bir birini takip eder 
şekilde yürüdüğü görülecektir.



HYS
KANITLAYICI BELGE KILAVUZU

TEMMUZ-2014
Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi



Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara
uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi
veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

Harcamanın çeşidine göre, hangi belgelerin kanıtlayıcı belge olarak
aranacağı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde (Yönetmelik)
düzenlenmiştir.

Yönetmelik uyarınca ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. Ödeme
belgesinin ilk iki nüshası Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte
muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı
belgeler Sayıştay’a gönderilir, ikinci nüshasının ise muhasebe biriminde
saklanır.

Bu kılavuzda, KBS üzerinden yapılan kesin ödemeler ile ön ödemelere
ilişkin olarak; Ödeme Emri Belgesi (ÖEB) ve Muhasebe İşlem Fişlerine (MİF)
kanıtlayıcı belgelerin isim ve adet bilgilerinin harcama birimi tarafından
elektronik ortamda eklenmesi, tutanağa bağlanması, muhasebe birimine
gönderilmesi ve muhasebe birimi tarafından ödeme sürecinin tamamlanması
ya da yine elektronik ortamda iadesi işlemlerinin nasıl yapılacağı
açıklanmaktadır.



160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı 
161 - Personel Avansları Hesabı 
162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 
164 - Akreditifler Hesabı 
332 - Okul Pansiyonları Hesabı 
830 - Bütçe Giderleri Hesabı 
831 - Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar 
Hesabı 
833 - Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı 
834 - Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 

İçeren tahakkuklar için kullanılacaktır. Diğer hesap 
kodlarında Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak Oluşturma 
Uygulaması kullanılamayacaktır.



I. BÖLÜM
HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK 

İŞLEMLER

A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme
1.Ödeme Belgesi Oluştururken Kanıtlayıcı Belge 

Ekleme
•Harcama Yönetim Sistemine (HYS) girildikten 

sonra Ödeme Belgesi menüsündeki Ödeme 

Belgesi Giriş modülüne tıklanarak Ödeme Emri 

Belgesine ait ilgili yevmiye kaydı yapılır. 

•Bu işlemden sonra Ödeme Emri Belgesi 

Oluştur butonuna basılmak suretiyle Kanıtlayıcı 

Belge Oluşturma ekranı açılır.





•Tahakkuk numarası almış olan Ödeme Belgesine

bağlanacak kanıtlayıcı belgeyi seçmek için Kanıtlayıcı Belge

Oluşturma ekranındaki “Ekle” butonuna basılır.

•Ekle butonuna basıldıktan sonra formun alt kısmında açılan

“Tahakkuka Kanıtlayıcı Belge Ekle” alanında “Ana Harcama

Türü” ve “Alt Harcama Türü” seçilir.



Kanıtlayıcı Belge Adı ve Adedi kısımları girilir ve

“Kaydet” butonuna basılır.



•Yapılan veri girişlerini tamamlayıp kaydettikten sonra “Çıkış”

butonuna basılarak form kapatılır.



•“Çıkış” butonuna basıldıktan sonra gelen “Kanıtlayıcı belge

kaydedilmiştir, işlemi tamamlamak istediğinizden emin

misiniz?” sorusu cevaplanarak kanıtlayıcı belge ekleme

işlemi tamamlanır.



2.Manuel Kanıtlayıcı Belge Ekleme:

Kanıtlayıcı belge adı,  “Ekle” butonuna basıldığında açılan listede yer 

almıyorsa, “Manuel Kanıtlayıcı Belge” butonuna basılmak suretiyle 

manuel olarak girişi yapılır. Bunun için aşağıda belirtilen işlemler sırasıyla 

yapılır.

Ana harcama türü, alt harcama türü seçilir.

 Kanıtlayıcı Belge Adı ile Adet başlığı altındaki alanlara manuel

olarak giriş yapılır.

“Kanıtlayıcı Belge Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır. 



BİLGİ

 Bu menü, yeni kanıtlayıcı belge ekleme veya 

eklenmiş olan kanıtlayıcı belge girişleri üzerinde 

düzeltme yapmak için tasarlanmıştır.

B.Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak Modülünden Kanıtlayıcı 
Belge Ekleme:

HYS, Ödeme Belgesi modülü üzerindeki kanıtlayıcı 

belge ekleme işlemleri, aynı şekilde Kanıtlayıcı 

Belge ve Tutanak modülden de yapılabilir. 



Bu modül üzerinden kanıtlayıcı belge eklemek için aşağıdaki

işlemler sırasıyla yapılır.

•Daha önce tahakkuk kaydı oluşturulmuş (T durumunda) ancak kanıtlayıcı

belge eklenmemiş Ödeme Emri Belgesi için Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak

modülüne giriş yapılır.

Kanıtlayıcı Belge Oluşturma başlığı tıklanarak kanıtlayıcı belge

ekleme işlemleri yapılabilir.

HATIRLATMA

Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak modülü üzerindeki kanıtlayıcı belge

ekleme işlemleri, Ödeme Belgesi modüldeki kanıtlayıcı belge ekleme

işlemleri ile aynı şekilde yapılır.



C. Ödeme Belgesini Muhasebe Birimine Gönderme

•Kanıtlayıcı belgeler eklendikten sonra Ödeme Emri Belgesi

Giriş ekranından “Sorgula” butonuna basılarak, Tahakkuk

birimindeki fiş durumu (T) olan kayıtların listelendiği ara yüz açılır.

Açılan bu ara yüzden muhasebe birimine gönderilecek kayıt çift

tıklanarak seçilir.



•İlgili kayıt seçilip “Muhasebe Birimine Gönder” butonuna

basıldıktan sonra “Kanıtlayıcı Belge Oluşturma” formu

otomatik olarak açılır.



UYARI

Muhasebe Birimine Gönder” butonuna basıldıktan sonra 

kanıtlayıcı belge ekleme işlemi yapılamaz.

•Açılan form üzerinde muhasebe birimine gönderilmek istenen 

kanıtlayıcı belgeler seçilerek ikinci kez “Muhasebe Birimine 

Gönder” butonuna basılır.



•“Muhasebe Birimine Gönder” butonuna basıldıktan sonra gelen

hatırlatma uyarısına “Tamam” denilerek işlem sonlandırılır.



D. Teslim/Tesellüm Tutanağı Oluşturma

•Harcama Yönetim Sisteminde, Ödeme Emri Belgesi

Muhasebe Birimine gönderildikten sonra Kanıtlayıcı Belge

ve Tutanak modülünün altındaki Teslim/Tesellüm Tutanağı

menüsüne giriş yapılır.

UYARI

Muhasebe Birimine 

gönderilmeyen Ödeme Emri 

Belgesine ait kanıtlayıcı belgeler 

için tutanak oluşturma işlemi 

yapılamaz.



•Teslim Tesellüm Tutanağı Oluşturma sekmesinin altında

kuruma ait tüm Tahakkuklar ve Tutanaklar listelenir.



•Liste içerisinden ilgili tahakkuk seçilerek “Kaydet” butonuna basılır.



•“Kaydet” butonuna basıldıktan sonra tahakkukun tutanağa

bağlanması için açılan “Kaydedilecek Tutanak Seçimi”

penceresinden, aşağıda belirtilen iki seçimlik yöntemden biriyle işlem

yapılır;

“Tutanak Seç” kısmından listelenen ve daha önce kaydedilmiş,

tutanak numarası almış ancak muhasebe birimine gönderilmemiş

olan mevcut tutanaklardan biri seçilerek tutanağa kaydetme

işlemi yapılır.

 “Yeni Tutanak” butonuna basılarak yeni tutanak numarası

alınır.



Bu işlemlerden biri yapıldıktan sonra Tahakkuklar

kısmındaki ödeme belgesine ait Tutanak Durumu

“Tutanağa Kayıtlı” olarak değişir.



Yukarıda anlatılan ve durum bilgisi Tutanağa Kayıtlı olan

tahakkuklar, Tutanaklar kısmında Durum bilgisi sistem

tarafından “Bekliyor” şeklinde izlenir.



Tutanağın muhasebe birimine gönderilmesi için; “Bekliyor” durumundaki

tutanak seçilir ve “Gönder” butonuna basılarak işlem tamamlanır.



E. “Tutanak Detay” Butonunun Fonksiyonu:
Bu buton aracılığıyla “Tahakkuklar” ve “Tutanaklar”

kısmında yer alan tutanaklara ilişkin detay bilgilere ulaşılır.

Tutanak detaylarını görmek için sırasıyla aşağıdaki işlemler

yapılır.

•Detay bilgileri görülmek istenen tutanağın yanındaki kutucuk

işaretlenir ve “Tutanak Detay” butonuna basılır.

•Aynı ekranın altında açılan bölümde, aynı tutanak numarasına

bağlı tahakkuk bilgileri detayı izlenir.



•Tutanağa Ait Detaylı Veriler bölümünde detayı görülmek

istenilen tahakkukun üzerine çift tıklandığında, seçilen

tahakkuka ait; Ana Harcama Türü, Alt Harcama Türü,

Kanıtlayıcı Belge Adı, Adedi, Hesap Kodu, Ekod bilgilerine

ulaşılır.



UYARI

Muhasebe Birimince iade edilen evraklara

ilişkin olarak “İade Tutanağı” düzenlenmez ise

Harcama Birimi sistem üzerinden güncelleme

yapamaz.

F. Muhasebe Birimince İade Sonrası Yapılacak İşlemler 

1. Kanıtlayıcı Belge Güncellemesi

Muhasebe birimine gönderilen (M durumunda fiş) Ödeme Emri 

Belgesi ile kanıtlayıcı belgeler karşılaştırılarak hata/noksan 

olması durumunda, iade tutanağı düzenlenerek harcama 

birimine iade olunur (R durumunda fiş) olur.

Muhasebe birimince iade olunan ödeme emri belgesine ait

kanıtlayıcı belgeler üzerinde harcama birimince güncelleme

işlemi yapılır.



 Muhasebe birimince iade tutanağı oluşturulduktan sonra

harcama birimince Kanıtlayıcı Belge Oluşturma ekranından

ilgili tahakkuk çağırılır.

 İlgili tahakkuka ekli kanıtlayıcı belgeler üzerinde güncelleme

yapılır ve “Kaydet” butonuna basılır.



 Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra Ödeme Belgesi

modülündeki Ödeme Belgesi Giriş sayfasına geçilir, (R)

durumundaki tahakkuk seçilir ve “Muhasebe Birimine

Gönder” butonuna basılarak kanıtlayıcı belge güncelleme

işlemi tamamlanmış olur.



2. Teslim/Tesellüm Tutanağı Oluşturma

Ödeme Emri Belgesi Muhasebe Birimine

gönderildikten sonra, Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak

modülünden Teslim Tesellüm Tutanağı’na tıklanır,

kuruma ait tahakkuklar başlığı altında yer alan ilgili

tahakkuk seçilerek “Kaydet” butonuna basılarak

tutanak numarası alınır.



 Kaydedilen teslim/tesellüm tutanağı, Tutanaklar

bölümüne “Bekliyor” durumu bilgisiyle sistem tarafından

otomatik olarak eklenir.



 “Bekliyor” durumunda yer alan tutanak seçilerek “Gönder” 

butonuna basılır.  Böylelikle harcama birimi tarafında tutanak 

oluşturma süreci tamamlanmış olur. 



G. İade Tutanak Sorgulama
Harcama birimleri, muhasebe birimleri tarafından iade olunan
tahakkuka ait tutanak bilgilerini, kanıtlayıcı belge modülünün altındaki
“İade Tutanak Sorgulama” menüsünü tıklayarak listelenir.



•İade tutanağı seçili iken “Tutanak Detay” butonuna basıldığında;

tutanak tarihi, fiş türü, durum, tahakkuk no, tutanak durumu, iade

bilgileri görüntülenir.



H. Hatırlatmalar
•Ödeme Emri Belgesi yalnızca (T) ve (R) durumunda iken

kanıtlayıcı belge ekleme ve güncelleme işlemleri yapılabilir.

•Teslim tesellüm tutanağı sadece Ödeme Emri Belgesi (M)

durumunda iken oluşturulur.

•Ödeme Emri Belgesi durum türlerine göre, kanıtlayıcı belge ve

tutanaklar üzerinde yapılabilecek bilgiler özet halinde aşağıda yer

almaktadır.

ÖEB

Durum
Açıklama

M Tutanak oluşturulur, kanıtlayıcı belge üzerinde değişiklik yapılamaz.

B Tutanak oluşturulamaz.

O Tutanak oluşturulamaz.

X Kanıtlayıcı belge üzerinde değişiklik yapılamaz.

R Kanıtlayıcı belge ekleme/güncelleme işlemleri yapılabilir.

T Kanıtlayıcı belge ekleme/güncelleme işlemleri yapılabilir.



II. BÖLÜM
MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

A. İade Tutanağı Oluşturma

•Muhasebe Yetkilisi tarafından say2000i sisteminde Muhasebe Kayıt

Formuna girilir.



•Harcama Birimden Ödeme Emri Belgesi, Tutanak ve

Kanıtlayıcı Belgeler muhasebe birimine geldikten sonra

Muhasebe Kayıt Formu üzerinde Tahakkuk İş No kısmına ilgili

tahakkuk numarası yazılarak harcama birimince muhasebe

birimine gönderilen kayıt ekrana çağırılır ve gerekli kontroller

yapılır. Yapılan kontrollerde hata/noksan tespit edilirse

“Tahakkuk İade” butonuna basılarak güncelleme yapılması

için harcama birimine sistem üzerinden iade edilir.

•Tahakkuk iade ve iade tutanağı oluşturma işlemleri

KBS’de Muhasebe Yetkilisi, Diğer Muhasebe Yetkilisi,

Muhasebe Yetkili Yardımcısı ve Veznedar rollerine sahip

kişiler tarafından yapılabilir.





•Muhasebe Yetkilisi tarafından say2000i üzerinden iade edilen

Ödeme Emri Belgesine ait tutanak var ise, muhasebe birimince

HYS’ye giriş yapılır.

•HYS üzerinde Kanıtlayıcı Belge Tutanak modülü altında yer alan

İade Tutanağı menüsü tıklanır.

•Tahakkuklar başlığı altında iade edilen (R durumundaki) tahakkuk

seçilerek “Kaydet” butonuna basılır.



• Tutanaklar başlığı altında yer alan İade Tutanağı seçilerek

“Gönder” butonuna basılır. Böylelikle iade tutanağının durumu

“gönderildi” olarak değişir ve Muhasebe Birimince yapılması

gereken işlemler tamamlanmış olur.



B. Teslim/Tesellüm Tutanağı Sorgulama

•Muhasebe birimlerince, harcama birimleri tarafından oluşturulan

tahakkuklara ait tutanak bilgileri Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak

modülünün altındaki “Teslim/Tesellüm Tutanağı Sorgulama”

menüsünden görülebilir.



• Harcama Birimi başlıklı kutucuk tıklanarak tutanak bilgisi

görüntülenmek istenen muhasebe birimi seçilir.



•Herhangi bir tutanak seçili iken “Tutanak Detay” butonuna

tıklandığında, ilgili tutanağa ait; tutanak tarihi, fiş türü, durum,

tahakkuk no, tutanak durumu bilgileri görüntülenir.



SIK SORULAN SORULAR

SORU 1: Kanıtlayıcı Belge Oluşturma modülü altında yer alan

“Teslim/Tesellüm Tutanağı” başlığı tıklandığında neden sayfa boş geliyor

veya tutanaklar listelenmiyor?

CEVAP: Kullandığınız Firefox / Mozilla web tarayıcısının sürümü “17” nin

üzerinde ise tutanaklar listelenmeyebilir. Bu durumda firefox

güncellemesini geri çekerek sürümünü düşürmeniz gerekmektedir.

Firefox açıkken Menü çubuğunda yer alan Yardım menüsü, daha sonra

“Firefox Hakkında” tıklanır. Açılan pencerede firefox sürümünü

görebilirsiniz.



SORU 2: Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak Modülü altında neden “İade

Tutanağı” başlığı gözükmüyor ya da İade tutanağı

oluşturulamıyor?

CEVAP: Muhasebe müdürlüklerinde Tahakkuk iade ve iade

tutanağı oluşturma işlemleri, KBS’de Muhasebe Yetkilisi, Diğer

Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkili Yardımcısı ve Veznedar

rollerine sahip kişiler tarafından yapılabilir.



GİYİM YARDIMI
YENİ KURUMSAL HESAPLAMAYA BAŞLA butonu seçildikten sonra

açılacak ara yüzde YENİ KAYIT EKLE butonu seçilir. Veri girişi tek tek yapılır.

• Personelin TC kimlik no su girildikten sonra sistem otomatik olarak ad,
soyad, unvan ve hizmet sınıfı bilgileri ekrana gelecektir.

• Personelin unvanına / hizmet sınıfına göre giyim yardımı ve adedi seçilir.
Bunun için ekranda Giyim Kodu bölümünün altında seçiniz yazan sekmeye
tıklanır. Burada açılan ekrandan ilgili giyim kodu seçilir.



GİYİM YARDIMI
• Adedi bölümünün altındaki alan tıklanarak manuel olarak giyim yardımı

yapılacak adet rakam ile girilir.

• Sonra kaydet butonuna basılarak yapılan girişin kayıt işlemi tamamlanır.

• Bu işlemden sonra HESAPLA butonu ile hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

• Son olarak bordro ve ödeme emri belgesi alındıktan sonra MUHASEBE
BİRİMİNE GÖNDER butonuna basılacaktır.



MUHASEBE BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAK 
İŞLEMLER

• Muhasebe Birimleri, ödeme yönünden kendilerine bağlı harcama birimleri
tarafından Kamu Hesapları Bilgi Sistemi – Sosyal Hak ve Yardımlar
Modülünde yukarıda belirtilen açıklamalara göre oluşturulan ve imza
süreci tamamlanarak getirilen Ödeme Emri Belgesi ile ilgili aşağıda
belirtilen işlemler yapılacaktır.



ÖDEME EMRİ BELGESİ HATASIZ OLUŞMUŞSA

1. Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen Ödeme Emri
Belgesi ile say2000i sisteminde Personel Modülü/Memur
Maaşları/Sosyal Hak ve Yardım İşlemleri menüsünde bulunan
Raporlar içinde Ödeme Emri Belgesi Dökümünden alınan Ödeme
Emri Belgesi raporu karşılaştırılarak, karşılıklı kontrol edilip
doğruluğu teyit edildikten sonra, muhasebe kaydının oluşturulması
için SOSYAL HAK VE YARDIMLAR Formu açılır.

2. Formda bulunan;
Ödemenin türü SEÇİNİZ kutucuğundan seçilip Ay, Yıl, Kurum, Birim
ve Bordro No bilgileri (bordro no bilnmiyorsa 1 yazılıp enter tuşuna
basıldığında muhasebe birimine gönderilmiş olan bordroların
numarası ekrana gelecektir) girildikten sonra MUHASEBELEŞTİR
butonuna basıldığında sistem tarafından otomatik olarak İşlem
Numarası verilecektir. Bu numara ile Muhasebe Kayıt Formunda
sorgulama yapılıp, gerekli kontroller yapıldıktan sonra ONAY
butonuna basılmak suretiyle işlem tamamlanacaktır.



ÖDEME EMRİ BELGESİ HATALI İSE 

Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen Ödeme Emri Belgesi
ile say2000i sisteminden alınan Ödeme Emri Belgesi arasında tutarsızlık
söz konusu ise; hatanın sebebi araştırıldıktan sonra, gerekli değişiklik ve
düzeltme işlemlerinin tahakkuk daireleri tarafından yapılabilmesi için,
SOSYAL HAK VE YARDIMLAR Formunda iade etme nedeni yazılıp İADE ET
butonuna basmak suretiyle (505 yetki seviyesine sahip muhasebe yetkilisi
veya vekili) Ödeme Emri Belgesini elektronik ortamda geri iade edecektir.















İlginiz ve Katılımınız 
İçin Teşekkür Ederiz…

Yücel KIR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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