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iLGi: a) Muhasebat Gene! Mildilrlilgilniln 27.05.2015 tarih ve 5103 say1h yaz1s1, 
b) Muhasebat Gene! Mildilrlilgilniln 15.04.2015 tarih ve 3 807 say1h yaz1s1.

Bilindigi ilzere 20.01.2006 tarih 26055 say1h resmi gazete de yay1mlanan 2006/4 say1h
Ba�bakanhk genelgesinde personel maa� hesaplamalarmm Kamu Harcama ve Muhasebe Bili�im Sistemi 
(KBS) ilzerinden yaptlacag1 ve maa� odemelerine ait muhasebe kay1tlarmm da sistemdeki maa� program1 
ilzerinden otomatik olarak olu�turulacag1 hususu dilzenlenmi�tir. Bu kapsamda tilm harcama birimlerinde 
Ger9ekle�tirme Gorevlilerine (maa� mutemetleri) yetkilendirme i�lemi yaptlm1� olup, sistem tamamen 
kullamma a9tlm1�t1r. 

ilgi (a) da belirtildigi ilzere istanbul pilot bolge olarak se9ilmi� olup, Temmuz 2015 maa� 
donemine kadar sistemde 6nceden kay1th olan personelin sistemde kay1th bilgileri "KBS-Maa� Raporlan" 
menilsilnde bulunan "Maa� inceleme ve Kontrol D6kilmleri" i9erisindeki "Hata Kontrol Raporlan" 
almarak kontrol edilecektir. Personel bilgilerinde yaptlacak degi�iklik ve gilncelleme i�lemleri KBS Maa� 
Bilgi Giri�i ekranmdan dilzeltilmesi gerekmektedir. 

Aynca, ilgi (b)'de kay1th yaz1da, "KBS - Kamu Personel Harcamalan Yonetim Sisteminde 
maa� i�lemleri yilriltiilen personelin ozlilk bilgilerinin dogru veriler girilerek yap1labilmesi i9in; yan 
odeme cetvelleri ile diger ozlilk unsurlanm i9eren referans tablolan olu�turulmu�, personelin 6zlilk 
bilgilerinde hatah veri giri�i yap1lm1� olanlann tespit edilmesi i9in hata kontrol dokilmleri haz1rlanm1�, 
personelin �ahsa bagh hak, mahkeme karan gibi ozel durumlannm giderilebilmesi i9inde istisna sayfas1 
haz1rlanm1�tlr". denmekte olup, harcama birimleri ve muhasebe biriminin yapacag1 kontroller de yaz1 
ekinde sunulmaktad1r. 

Bu itibarla Temmuz 2015 maa�mm KBS sisteminden odenecek olmas1 nedeniyle sistemin 
tamttlmas1 i9in ger9ekle�tirme gorevlilerine (maa� mutemetleri) sistem ilzerinden tesis edilecek i�lemlerin 
kontrollil ve saghkh bir �ekilde yap1labilmesi i9in 17/06/2015 tarihinde saat 14:30 da Siileyman Demirel 
Killtilr Merkezinde bilgilendirme toplant1s1 yaptlacakt1r. ilgili personelin kat1hmmm saglanmas1 
hususunda bilgilerinize rica ederim. 
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