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SİSTEME GİRİŞ 
 

http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır.  

Açılan sayfada “ KBS GİRİŞ ” butonuna tıklanır. 

 

Ekrana gelen Giriş Formunda T.C. Kimlik No,  Şifre ve Güvenlik Kodu alanlarına bilgi girişleri 

yapılır. 

 

NOT: KBS sayfasına erişimde ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde, internet sağlayıcısı olarak 

Mozilla Firefox’u kullanınız.  

  

http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html
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HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
 

1- KURUMSAL HESAPLAMA 

Maaşını ayın 15’inde peşin alan 5510 Sayılı Kanuna tabii olan personelin fiili hizmet zammı 

prim belgesi,  takip eden ayın 14’ünden son gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmek 

zorundadır. Bu nedenle fiili hizmet zammı hesaplamasında prime esas kazancın tespitinde ödemesi 

yapılmış olan geçmiş aya ait bordro bilgileri esas alınmaktadır. Bu sebeple hesaplama yapmak için ay 

bilgisi seçilirken içinde bulunulan ay değil bir önceki ayın seçilmesi gerekmektedir. Örneğin Eylül 

ayının 14 ile ay sonu arasında hesaplanması gereken Ağustos ayına ait fiili hizmet primi için ay 

bilgisinin Ağustos olarak seçilmesi gerekmektedir. 

İlgili ay maaş hesaplaması KBS sisteminden yapılmayıp; maaş bordrosu bulunmayan ve de 

Maaş Bilgi Girişi formunda Fiili Hizmetten Yararlanıyor seçeneği işaretlenmemiş olan personel için 

sistemden Fiili Hizmet Zammı hesaplaması yapılamamaktadır. 

Sisteme girildiğinde FİİLİ HİZMET ZAMMI modülü ekranda görünecektir. Söz konusu modülün 

üzerinde çift tıklandığında Anasayfa, Bilgi Girişi, Bordro Süreç Takibi ve Raporlar menüleri ekrana 

gelecektir.  
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BİLGİ GİRİŞİ butonuna tıklandığında ekrana aşağıda resmi yer alan form gelecektir.  YIL ve AY 

butonlarına basarak ilgili yıl ve ay seçimi yapılacak. ÖDEME TÜRÜ alanına tıklanarak yapılacak olan 

hesaplamanın türü seçilecektir. Yapılacak olan hesaplamanın türü seçildikten sonra YENİ KURUMSAL 

HESAPLAMAYA BAŞLA butonuna basılarak veri girişlerinin yapılacağı ekrana ulaşılacaktır.  

Bu ekranda; kuruma ait personelin işlemleri toplu olarak yapılmak isteniyorsa ŞABLON 

butonuna basılarak hesaplamaya dahil edilecek personel listesi özlük bilgileriyle birlikte excel dosyası 

olarak sistem tarafından oluşturulacaktır. Oluşturulan excel dosyasında GÜN SAYISI sütununa ilgili 

kişiye ait fiili hizmet zammı gün sayısı girilecektir. Şablon üzerinde hesaplamaya etki eden özlük 

bilgilerinde değişiklik yapılabilmektedir. Şablonda bilgi girişi tamamlandıktan sonra FİİLİ HİZMET 

YÜKLE butonuna basarak sisteme bilgilerin yüklenmesi gerekmektedir. 
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Kurumsal bazda hesaplama yapılmak istenip hesaplamaya dahil olacak kişilerin seçimi tek tek 

yapılmak isteniyorsa YENİ KAYIT EKLE butonuna basarak açılan ara yüzde ilgili kişilerin bilgileri girilip 

KAYDET butonuna basılması gerekmektedir. 

 

 

 

Sistem tarafından şablon oluşturulurken birimde bulunan personel den daha önce başka bir 

birim altında fiili hizmet zammı hesaplaması yapılıp muhasebeleştirilmiş olanlar şablondaki listeye 

dahil edilmemektedir. Şablona dahil edilmeyen kişilerin listesi altta gözüken uyarı ekranında EVET 

butonuna basarak alınabilmektedir. Bu listede isimleri olan kişiler için hesaplama yapılmak isteniyorsa 

şablona ekleme yapılarak hesaplamaya dahil edilebilmektedir. 
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Şablonun sisteme yüklenmesinden sonra HESAPLA butonuna tıklanarak fiili hizmet zammı 

hesaplama işlemi başlatılacaktır.  

 

 

 

Hesaplama işleminin tamamlanmasından sonra BORDRO butonuna basılmak suretiyle bordro 

oluşturulacaktır. 
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Hesaplama ve bordro oluşturma işlemleri tamamlandıktan sonra ÖDEME EMRİ butonuna 

basılacaktır. Sonra da MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonuna basılarak elektronik ortamda 

muhasebe birimine gönderilmesi işlemi tamamlanacaktır. 

Ayrıca, belgelerin dökümü sistemde yer alan RAPORLAR menüsünden alınacak ve imza süreci 

tamamlanarak muhasebe birimine gönderilecektir. 

 

Sistem tarafından otomatik 

oluşturulan bordro numarası 
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Muhasebe Birimleri, ödeme yönünden kendilerine bağlı harcama birimleri tarafından           

KBS–Fiili Hizmet Zammı 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 

 

Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen Ödeme Emri Belgesi ile say2000i sisteminde 

Personel Modülü > Memur Maaşları > Fiili Hizmet Zammı İşlemleri menüsünde bulunan Raporlar 

içinde Ödeme Emri Belgesi Dökümünden alınan Ödeme Emri Belgesi raporu karşılaştırılarak, karşılıklı 

kontrol işlemi yapılacaktır.   

 

Formda bulunan Ay, Yıl, Kurum, Birim ve Bordro No bilgileri girildikten sonra MUHASEBEŞTİR 

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.   
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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, FİİLİ 

HİZMET ZAMMI Formunda bulunan İADE ET butonuna basmak suretiyle (505 yetki seviyesine sahip 

muhasebe yetkilisi veya vekili) Ödeme Emri Belgesini elektronik ortamda geri iade edecektir. 
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KİŞİSEL/MÜNFERİT HESAPLAMA 

 

YIL ve AY butonlarına basarak ilgili yıl ve ay seçimi yapılacak. ÖDEME TÜRÜ alanına tıklanarak 

yapılacak olan hesaplamanın türü seçilecektir. Yapılacak olan hesaplamanın türü seçildikten sonra 

YENİ KİŞİSEL HESAPLAMAYA BAŞLA butonuna basılarak aşağıda gözüken ekran açılacak. 

 

Kişisel hesaplama yapılacak kişinin T.C. Kimlik numarası girilip TAMAM butonuna basıldıktan 

sonra ilgili kişinin fiili hizmet zammı süresi, emekliliğe esas derece, kademe ve ek göstergesi girilip 

KAYDET butonuna basılması gerekmektedir.  
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Ardından HESAPLA butonuna tıklanarak fiili hizmet zammı hesaplama işlemi başlatılacaktır. 

Hesaplama işleminin tamamlanmasından sonra BORDRO butonuna basılmak suretiyle bordro, 

ÖDEME EMRİ butonu ile ödeme emri belgesi oluşturulacak ardından da MUHASEBE BİRİMİNE 

GÖNDER butonuna basılarak elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesi işlemi 

tamamlanacaktır. Kişisel hesaplama işleminin muhasebeleştirme ve iade işlemleri için kurumsal 

hesaplamada yapılan işlemlerin aynısının yapılması gerekmektedir. 

 

 

EMEKLİ SANDIĞINA GÖNDERME İŞLEMİ 
 

Fiili hizmet zammı hesaplamasına ait emsan.txt dosyası sistem tarafından oluşturulacak olup 

KBS sistemi üzerinden erişilebilecektir.  

 

RAPORLAR 

 

Raporlar menüsünün altında; 

* Bordro 

* Ödeme Emri 

* Banka Listesi 

Yapılan işlemler oluşturulacak bu raporları kullanılarak kontrol edilecektir. 

 

 

 

 

 

 


