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GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesinde, merkezi
yönetim kapsamına dahil idarelere ait kesin hesap kanun tasarısının muhasebe kayıtları esas
alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacağı ve kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve
esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmış olup, kesin hesap işlemleri
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikle düzenlenmiştir. Yine, aynı kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında,
muhasebe yetkililerinin gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verecekleri
hüküm altına alınmıştır. Bütçe uygulamalarına ilişkin raporların elektronik ortamda harcama
birimleri ve strateji geliştirme birimlerince raporlanmasına yönelik olarak, bütçe uygulamasının
etkinliğini ve saydamlığını arttıracak yeni bir uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu
uygulama ile kurumların harcama birimleri ile strateji birimleri, bütçe işlemleri, gönderilen
ödeneğe ilişkin bilgiler ile ödenek gönderdiği harcama birimlerince yapılan giderlere ilişkin
muhasebe raporlarını “Kamu Hesapları Bilgi Sistemi” (http://kbs.muhasebat.gov.tr) üzerinden
raporlayabileceklerdir.

1- KBS RAPORLARI

http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html internet adresinden Kamu Hesapları Bilgi
Sisteminin ana sayfasına girilir.Burada yer alan KBS Giriş linki tıklanılır.

Açılan sayfada Kullanıcı Kodu alanına TC Kimlik Numarası, şifre alanına ise Muhasebat
Genel Müdürlüğünce  verilen şifre yazılıp GİRİŞ butonuna basılır.

http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html
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2.  MUHASEBE RAPORLARI

Sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan ana sayfada muhasebe raporları menüsüne tıklanılır.
Muhasebe raporları menüsü TÜRKİYE RAPORLARI, MUHASEBE BİRİMİ RAPORLARI
menülerinden oluşmaktadır.

Muhasebe raporları menüsü TÜRKİYE RAPORLARI, MUHASEBE BİRİMİ
RAPORLARI menülerinden oluşmaktadır.
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Rapor almak için ilgili menü seçildiğinde ekrana aşağıdaki form gelecektir.

Raporlar alınırken;

Ait Olduğu Yıl Alanına : İlgili Yıl bilgisi seçilecek,

Ait Olduğu Ay Alanına; İlgili ay bilgisi ve

Başlangıç Bilgileri : Bu alanda bütçe tertip bilgileri seçilecektir.

BÜTÇE İŞLEMLERİ ile ÖDENEK İŞLEMLERİ menülerindeki raporlar, tertip
bilgileri seçilmek suretiyle alınabileceği gibi, belli bir tertip seçilmeden de
alınabilmektedir. MİZAN menüsündeki raporlar Başlangıç Bilgileri Menüsünden sadece
kurumsal kod seçilmek suretiyle alınacaktır.

TERTİP İNCELEME menüsündeki raporların alınabilmesi için Kurumsal,
Fonksiyonel, Finans ve Ekonomik kod bilgilerinin seçilmesi gerekmektedir.

TAŞINIR RAPORLARI menüsündeki raporların alınabilmesi için Kurumsal Kod
ve Hesap Kodunun seçilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, fare işaretçisi ile rapor üzerine gelindiğinde sağ tarafta bulunan Rapor
Detay alanında rapor içeriği ile ilgili bilgiler ekrana gelmektedir.
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2.1 TÜRKİYE RAPORLARI

2.1.1  Mizan Raporları

Bu menüde Bilanço, Mizan ve Mizan (Ayrıntı) raporları yer almaktadır. Mizan ve Mizan
(Ayrıntı) raporları; yıl, ay, kurumsal kod bilgileri seçilmek suretiyle alınabilecektir. Bilançonun
ise, muhasebe dönemi tamamlandıktan sonra alınması gerekmektedir.

Bilanço;

2.1.2  Bütçe İşlemleri Raporları
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Bu menüde, bütçe işlemleri ile ilgili raporlar yer almaktadır. Bütçe Kanunu ile verilen ödenek,
Yıl İçi Ödenek Ekleme/Düşme, Gönderilen Ödenek/Tenkis, Yapılan Harcamalar, Gönderilebilir
Ödenek, Ödenek Üstü Durumu ile gönderilen ödeneklerin Belge No Bazında takibine yönelik
raporlama yapılmaktadır.

2.1. 3 Ödenek İşlemleri

Bu menüde, Alınan Ödenek, Yapılan Harcama (Verilen avans ve mahsup döneminde yapılan
harcamalar dahil), Ödenek üstü, Kullanılabilir Ödenek ve Avans bilgileri ayrıntılı olarak
raporlanmaktadır.

2.1.4 Tertip İnceleme
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Tertip inceleme raporları bütçe tertibi (kurum, fonksiyon, finans, ekonomik kod) seçilmek
suretiyle alınabilmektedir. Bu menüdeki raporlarda, belli bir tertip ayrıntılı olarak
gösterilmektedir (Başlangıç ödeneği, ekleme/düşme, harcama, avans, kullanılabilir ödenek,
Ödenek üstü durumları raporlanmaktadır- Aylık bazda ve yıl karşılaştırmalı dahil).

2.1. 5 Taşınır Raporları

Taşınır raporları, yıl, ay, Kurumsal kod ve hesap kodu seçilmek suretiyle alınabilmektedir.
Taşınır/Taşınır Kontrol Cetvelleri (150, 253, 254 ve 255 hesaplar) muhasebe birim bazında
ve konsolide bazda raporlanmaktadır.
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2.3 MUHASEBE RAPORLARI

Muhasebe birimi raporları, form üzerinde yer alan yıl, ay bilgisi seçildikten sonra
saymanlık kodu alanından ilgili muhasebe birimi seçilmek suretiyle alınmaktadır.

2.3.1 Mizan Raporları
Muhasebe Birimi Raporları içerisinde bulunan Mizan Raporları menüsünde Mizan ve Mizan
Ayrıntı raporları yer almaktadır. Yıl, ay, Saymanlık kodu ve Kurumsal Kod seçilip mizanlar
alınabilmektedir.
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2.3.2 Ödenek İşlemleri Raporları

Muhasebe birimi bazında Ödenek, Harcama, Ödenek üstü, Kullanılabilir Ödenek ve Avans
bilgileri ayrıntılı olarak raporlanmaktadır. Ayrıca, ödeme emri belgesi ile yapılan
muhasebeleştirme işlemleri yevmiye bazında raporlanmaktadır.

2.3.3. Harcamaların Sınıflandırılması Raporu

Muhasebe birimi bazında yapılan harcamalar ekonomik kod bazında sınıflandırılmakta ve
raporlanmaktadır.
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2.3.2 Tertip İnceleme

Bu menüdeki raporlarda, belli bir tertip ayrıntılı olarak gösterilmektedir (Başlangıç ödeneği,
ekleme/düşme, harcama, avans, kullanılabilir ödenek, Ödenek üstü durumları raporlanmaktadır-
Aylık bazda ve ayrıca yıl karşılaştırması da yapılmaktadır).

2.3.3 Taşınır Raporları

Taşınır raporları, yıl, ay, Kurumsal kod ve hesap kodu seçilmek suretiyle (150, 253, 254 ve
255 hesaplar) muhasebe birim bazında  raporlanmaktadır.

2.3.4 Ödeme Emri Kontrol Raporu

Muhasebe birimince, ödeme emri belgesi ile yapılan muhasebe kayıtları harcama birimlerine
gösterilmektedir. İlgili harcama birimi yetkilisi sadece kendi birimlerine ait yevmiye kaydını
görebilmektedir.
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3. KESİN HESAP RAPORLARI

Bu menüde, Kurum kesin hesap gider cetvelleri, gelir cetvelleri, gider/gelir izahnameleri
raporlanmaktadır. Ayrıca, buradan Bakan-Üst Yönetici bilgileri ile Sayıştay İlamlarına ilişkin
bilgiler girilmekte ve  raporlanmaktadır.

3.1 Gider Raporları

Kesin hesap yönetmeliği eki gider cetvelleri yer almaktadır. Formda ilgili raporun yanında
bulunan “ÇALIŞTIR” butonuna basıldığında ilgili cetvel ekrana gelmektedir.
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3.2 Gelir Raporları

Gelir cetvelleri ve bunlara ilişkin açıklamaların bulunduğu gelir açıklamaları cetveli burada yer
almaktadır.

3.3 Gider Açıklama Veri Girişi

Yapılan giderlere ilişkin açıklamalar formda bulunan “Yeni Açıklama”  butonuna tıklandığında
açılan formdan girilmekte ve “Rapor” butonuna basılmak suretiyle raporlanmaktadır.
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Formda bulunan “Yeni Açıklama” butonuna tıklandığında aşağıdaki veri giriş formu
açılmaktadır. Veri girişi yapıldıktan sonra  formda bulunan “Kaydet” butonuna basılacaktır.

3.4 Gelir Açıklama Veri Girişi

Yapılan tahsilata ilişkin açıklamalar formda bulunan “Yeni Açıklama”  butonuna tıklandığında
açılan formdan girilmekte ve “Rapor” butonuna basılmak suretiyle raporlanmaktadır.

3.5 Bakan- Üst Yönetim Veri Girişi

Bakan ve kurum üst yöneticisinin ad-soyadı ve göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinin
girildiği ve raporunun alındığı ekrandır.
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Formda bulunan “Yeni Kayıt” butonuna tıklandığında aşağıdaki veri giriş formu açılmaktadır.
Veri girişi yapıldıktan sonra  formda bulunan “Kaydet” butonuna basılacaktır.

3.6 Sayıştay İlamı

Sayıştay ilamları ile ilgili açıklamalar girilmekte ve bu açıklamalar raporlanmaktadır.
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Formda bulunan “Yeni Kayıt” butonuna tıklandığında veri giriş formu açılmaktadır. Veri girişi
yapıldıktan sonra  formda bulunan “Kaydet” butonuna basılacaktır.

Not: Görüş, öneri ve eleştirilerinizi maasuygulama@muhasebat.gov.tr  e-mail adresine
iletiniz.

mailto:maasuygulama:@muhasebat.gov.tr
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