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 GİRİŞ 
ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. 
 
Uygulama internet ortamında çalıştığı için bilgisayarınızda kullanmış olduğunuz web  tarayıcınız açılır. 
Uygulama web tarayıcılar ile çalışmaktadır. Eğer bilgisayarınızda mevcut olan web tarayıcınızın sürümü 
uygulamayı desteklemiyorsa belirtilen sürümlere web tarayıcınızı update etmeniz gerekmektedir. 
Uygulamanın tüm ekranlarını sağlıklı görebilmeniz için bilgisayarınızın en az 1024*768 çözünürlükte 
olması gerekmektedir. 
 

Web tarayıcınızın adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılır.  

 

 
 
Açılan web sayfasından “Harcama Yönetim Sistemi” linki tıklanır. 
HYS uygulamasını kullanmak için verilen kullanıcı adı ve şifreniz ilgili alanlara girilir ve 
 “Giriş” butonuna basılır. 

 



 
Kullanıcı adınıza tanımlı olan harcama birimleri ve bu harcama birimlerindekirolleriniz yeni açılan 
ekranda gözükür. 
 

 
 Her bir satır ilgili harcama birimindeki bir rolü gösterir. 
 HYS Uygulamasının menüsünü çalıştırabilmeniz için hangi harcama birimi ile ilgili işlem yapmak 

istiyorsanız ilgili harcama biriminin satırını tıklamanız gerekmektedir. İlgili satırda “Kullanıcı Rolü” 
“Kurum Adı” , “Kurum Kodu”, “Saymanlık” sütunlarını bulunmaktadır. Bu sütunlardaki herhangi bir 
linki tıklamanız yeterlidir. 

 Harcama birimi ile ilgili link tıklanınca o harcama biriminin HYS uygulaması açılmış olur. 
 

 
 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 
HYS MENÜSÜ VE UYGULAMA EKRANLARI 

 
 
 
HYS Uygulaması ile ilgili modüllere ekranın sol kısmında bululan “Menü”bölümünden ulaşılabilirsiniz. 

  

 
 
 
 
Menü kısmında alt modülleri açabilmeniz için ya menü bölümündeki klasörlerin başlıklarını iki kere 
tıklamanız ya da menüdeki klasör simgelerinin yanındaki okları bir kere tıklamanız yeterlidir. 
 
Menü kısmında aşağıda belirtilen modüller bulunur; 
 Ödeme Belgesi 
 Referans 
 Raporlar 
 Taşınır (TKYS) 
 Ödenek Bilgileri 
 Yardım 

 
 
 
 
 
 



I. ÖDEME BELGESİ 
“Ödeme Belgesi” ; manuel olarak ödeme emri belgesinin düzenleneceği modüldür. 

 
Ödeme Belgesi klasörü iki kısımdan oluşmaktadır. 

 Ödeme Belgesi Giriş : Manuel olarak ödeme belgesinin düzenleneceği ekrandır. 

 Banka Bilgileri           : Ödeme yapılan kişilerin banka bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. 
 

A. Ödeme Belgesi Giriş Ekranı 
 
“Ödeme BElgesi Giriş” ekranından kullanıcılar aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilirler; 
 

1. Manuel olarak ödeme emri belgesi düzenlenip bu belgelerin dökümü alınabilir. 
2. Daha önceden düzenlenmiş olan ödeme emri belgelerini sorgulayıp hem ekranda görüntüleyip 

hem de yeniden dökümü alınabilir. 
3. Düzenlenen ödeme emri belgeleri elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilebilir. 
4. Hatalı oluşmuş ya da eksik düzenlenmiş olan ödeme emri belgelerinden muhasebe birimine 

gönderilmemiş olanlar sorgulanıp ekranda görüntülenip gerekli düzeltmeler yapılıp yeniden 
ödeme emri belgeleri oluşturulabilinir.  



 
Ödeme Belgesi Girişuygulamasında ödeme yapılacak kişilerin bilgileri “ilgilinin bilgileri” şeklinde ifade 
edilen kısımdan gerçekleştirilir. 
 
Ödeme belgesinin detay bilgileri de ekranın alt kısmında kullanıcılara gösterilecektir. 
 
Ödeme  belgesinin manuel olarak düzenlenebilmesi için aşağıdaki bilgilerin doldurulması zorunludur; 
 İlgilinin TC Kimlik / Vergi Kimlik numarası 
 Ödeme yapılacak kişinin banka hesap bilgileri 
 Ödeme belgesinin düzenlenme nedeni 
 Ödeme belgesinin işlem tipi 

 
İlgilinin TC Kimlik / Vergi Kimlik numarası: 
 
Ödeme Belgesi düzenlenirken ödeme yapılacak kişi ile ilgili bilgi girişinde yapılması gerekenler sırasıyla 
aşağıda belirtilmiştir. 
 
1. Menü kısmından “Ödeme Belgesi” klasörünün altındaki “ÖB Giriş” ekranı açılır. 
2. Ödeme yapılacak kişinin T.C. Kimlik / Vergi Kimlik Numarası “ÖB Giriş” ekranında bulunan “İlgilinin 
T.C./V.No” bölümüne yazılır. 
3. “Banka” butonuna yada enter tuşuna basılarak kimlik numarası yazılan kişilerin sistemde tanımlı olan 
banka bilgileri ekrana getirilir. 
4. Banka bilgilerinden ödeme yapılacak ilgili hesap seçilir. 
 
 

Yönetim 

Butonları 

İlgilinin 

Bilgileri 

Ödeme 

Belgesi 

Detayı 



 

 
 
Bu ekranda, kullanıcı sadece ilgilinin TC Kimlik / Vergi Kimlik bilgisini girebilir. 
 
İlgilinin Adı Soyadı girilen TC Kimlik veya Vergi Kimlik numara bilgisine göre otomatik gelmektedir. Bu 
alana veri girişi yapılamaz. 
İlgilinin Banka Bilgileri kullanıcının TC Kimlik veya Vergi Kimlik numarası referans alınarak otomatik 
gelmektedir. Bu alana veri girişi yapılamaz. 



İlgilinin Hesap Numarası kullanıcının TC Kimlik veya Vergi Kimlik numarası referans alınarak otomatik 
gelmektedir. Bu alana veri girişi yapılamaz. 
İlgilinin Vergi Dairesi girilen TC Kimlik veya Vergi Kimlik numara 
bilgisine göre otomatik gelmektedir. Bu alana veri girişi yapılamaz. 
 
Açıklama: 
Ödeme belgesinin düzenlenme nedeni bu alana yazılır. Açıklama kısmına yazılacak metin 50 karakter 
ile sınırlıdır. 
 
İşlem Tipi: 
Ödeme Emrini oluşturan detay hesap satırları “İşlem Tipi” alanından seçilir. “İşlem Tipi” alanının aktif 
olması için TC Kimlik numarası yazılmalı ve banka hesap bilgisi de seçilmiş olmalıdır. 
 

 

 
İşlem Tipi alanı beş kısımdan oluşur. Oluşturulacak ödeme belgesinin detayına göre işlem tipi alanları 
seçilir ve “Detay Kayıt Seçiniz” butonuna basılır. 
 

1. Harcama İşlemleri 
2. Avans,Kredi,Akreditif İşlemleri 
3. Kesinti,Mahsup,Nakit Talep 
4. Nazım Hesaplar 
5. Diğer İşlemler 

 
Vekil: 
Eğer ödeme işlemi ilgilinin doğrudan kendisine değil de vekiline ödenecekse bu durumda ilgilinin bilgileri 
yazıldıktan sonra “Vekil” butonuna basılarak vekilin de bilgileri girilir. 
 
Vekilin bilgileri girildikten sonra yeniden “ilgili” butonuna basılırsa ilgilinin bilgilerinin girildiği ekrana 
ulaşılır. 
 
Yönetim Butonları: 
Düzenlenen ödeme emri belgesinin sisteme kaydedilmesinde ve kaydedilen ödeme belgelerinin 
ekrandan görünmesinin sağlanmasını aşağıda belirtilen butonlar ile yapılır. 
 
Ödeme Emri Belgesi(manuel) kısmında yönetim butonlarının görevleri aşağıda sırayla belirtilmiştir. 
 

 



 
 

 
 
Kullanıcı, “Sorgula” butonu ile daha önceden kaydedilmiş olan ödeme belgeleri arasından arama 
yapabilir. 
 
Sorgula işlemi aşağıda belirtilen kriterlerinden birine göre yapılabilir. 

 Tahakkuk numarası 

 TC Kimlik veya Vergi Kimlik numarası 

 Tahakkuk Tarihi ( Başlangıç – Bitiş tarih aralığı) 

 Tahakkuk Durumu  
 

 
 Kullanıcı aradığı ödeme belgesini bulmak için “sorgula” butonunu tıklar. 

 Açılan sorgulama penceresinden arama yapmak istediği kritere ilişkin bilgiyi girer ve enter tuşuna 
basar. 

 Sorgulama sonucu pencerenin sağ tarafında gösterilir. 
Kullanıcı sorgulama sonucu karşısına gelen tahakkuk iş numaraları arasından ilgili satırı ya iki kere 
tıklar ya da ekrandaki “Seç” butonuna tıklayarak ana ekranda arama yapmış olduğu ödeme emri 
belgesinin gözükmesini sağlatır.  



 
 
 

 
 

 Form Temizleme” butonu ile kullanıcılar ana ekran üzerinde bulunan tüm verileri sıfırlamış olurlar. 
Bu buton sayesinde ana ekran sanki ilk defa açılmış gibi görünür. 
 

  
 

 Ödeme emri belgesi ile ilgili tüm kayıtlar yapıldıktan sonra “Ödeme Belgesi Oluştur” butonu 
tıklanır. 

 Bu buton sayesinde kullanıcıların girmiş oldukları ödeme emri belgesine sistem otomatik olarak 
bir tahakkuk işlem numarası verecektir. 

 Eğer kullanıcı ödeme emri belgesini oluştururken doldurulması gerekli zorunlu alanları doldurmaz 
ise “Ödeme Belgesi Oluştur” butonuna basıldığında sistem uyarı verecektir. 

 “OEB Oluştur” butonuna basıldıktan sonra sistem gerçekleştirilen ödeme emri 
           belgesinin tahakkuk işlem numarası ve tahakkuk tarihini ekranda sarı renkle gösterir. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Harcama biriminde her bir ödeme emri belgesini ifade eden tahakkuk işlem numaraları dört 
farklı durumda olabilirler. 

 

 T durumu : Ödeme emri belgesi harcama biriminde düzenlenmiş ve henüz muhasebe birimine 
gönderilmemiş. 

 M durumu : Ödeme emri belgelerinden elektronik olarak muhasebe birimine gönderilmişleri ifade 
eder. 

 R durumu : Muhasebe birimi tarafından kabul edilen ödeme emri belgelerinden bir nedenden 
dolayı harcama birimine geri iade edilmiş olanları ifade eder. 

 O durumu: Harcama birimi tarafından muhasebe birimine gönderilmiş ve muhasebe birimi 
tarafından kabul edilip ödeme süreci başlatılan ödeme emri belgelerini ifade eder. 

 
 

 
 

 Kullanıcılar “Ödeme Belgesi Dök” butonuyla ödeme emri belgelerinin “.pdf görüntüsünü” 
ekranda göstertmiş olurlar. 

 Belirtilen butona basılırken hangi tahakkuk işlem numarasına ait bilgiler ana ekranda 
gözüküyorsa o işleme ait kayıtlar dökümde gözükecektir. 

 Bu butona basılınca ödeme belgesi otomatik olarak yazıcıya aktarılmış olmaz. 

 Kullanıcı kullandığı “.pdf görüntüleme programı” vasıtasıyla ödeme belgelerini bilgisayarına 
tanımlı yazıcısından çıktı alabilir. 

 

 
 Kullanıcılar, oluşturmuş oldukları ödeme belgelerini “muhasebe birimine gönder” butonunu 

tıklayarak elektronik ortamda muhasebe birimine gönderebilirler. 

 Ödeme emri belgelerinden tahakkuk işlem numarasının durumu T ya da R olanlar ancak 
muhasebe birimine gönderilebilir. 
 

 
Kullanıcılar, oluşturmuş oldukları ödeme belgelerini “muhasebe birimine gönder” butonunu tıklayarak 
elektronik ortamda muhasebe birimine gönderdikten sonra bu belgeyi muhasebe biriminden çeşitli 
nedenlerden dolayı geri çekebilir. 
 
Belirlenmiş olan standart bazı hatalar ve geri çekme nedenleri vardır. 

 Maddi hata 

 Hak sahibinin bilgilerinde hata  



 Kanıtlayıcı belgelerde eksiklik veya hata 

 Yetkililerin imzasında eksiklik veya hata 

 Diğer nedenler 
 
Bir ödeme belgesi muhasebe biriminden geri çekilirken ekrana yukarıda yer alan seçeneklerden birisini 
seçmemiz istenir. 
 

 
Kullanıcılar, oluşturmuş oldukları ödeme belgelerini oluşturduktan sonra muhasebe birimine gönderilip  
onaylanmadığı sürece “Fiş İptal” butonuna tıklayarak fiş iştal işlemi gerçekleştirilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B. Ödeme Belgesinde İşlem Tipleri, 
 

Ödeme Belgesinin detayını oluşturan işlem tipleri ödeme işlemlerinin türlerine göre gruplandırılmıştır. 
Kullanıcı düzenleyeceği ödeme belgesinin içeriğini göz önüne alarak işlem tiplerini seçer. İşlem tiplerini 
kullanarak ödeme belgesinin detayını düzenlemiş olur. 

 
Bu kısımda kullanıcılar işlem tiplerini seçip “Detay Kayıt Seçiniz” butonuna bastıklarında önlerine 

ikinci bir ekran açılacaktır. Açılan ikinci ekranda her bir işlem tipine göre veri girişleri ve kontroller 
bulunmaktadır. 
 
Harcama İşlemleri 
 
Kullanıcı, “harcama işlem tipinde” ödeme emri belgesini düzenlerken aşağıda belirtilen kayıtlar 
çerçevesinde girişler yapılabilir. 
 

630 1 0 0 0 Personel Giderleri 

630 2 0 0 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

630 3 0 0 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

630 4 0 0 0 Faiz Giderleri 

630 5 0 0 0 Cari Transferler 

630 7 0 0 0 Sermaye Transferleri 

630 8 0 0 0 Borç Verme 

630 11 99 0 0 0 Değer ve Miktar Değişim Giderleri 

630 12 0 0 0 Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 

630 30 0 0 0 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 

330 0 0 0 0 Verilen Depozito ve Teminatlar 

150 0 0 0 0 İlk Madde ve Malzeme Alımı 

250 0 0 0 0 Arazi ve Arsa 

252 0 0 0 0 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 

252 0 0 0 0 Binalar 

253 0 0 0 0 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 

254 0 0 0 0 Taşıtlar 

255 0 0 0 0 Demirbaşlar 

256 0 0 0 0 Diğer Maddi Duran Varlıklar 

258 0 0 0 0 Yapılmakta Olan Yatırımlar 

260 0 0 0 0 Haklar 

280 0 0 0 0 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

 
 
Harcama işlemleri ile ilgili kayıtlarınızı aşağıda belirtilen yöntemde geçekleştirebilirsiniz. 
 

1. “Ödeme Belgesi Giriş” ekranından “Harcama İşlemleri” seçilir ve “Detay Kayıt Seçiniz” butonu 
tıklanır. 
 



 
İşlemlerinizi gerçekleştirmeniz için “Harcama işlem tipine” ilişkin ikinci ekran açılır. 
 

 
“Satır Ekle” butonuna basılarak bu ekranda veri girişi yapacağımız alanlar açılır. 
Kullanıcı, düzenleyeceği ödeme belgesinin içeriğini ilgilendiren ana hesap başlığını “Harcama Tipi” 
sütunundan seçebilir. 
 
 
 
 



 
 
Ödeme yapılacak tertipteki fonksiyon kod “Fonksiyon” sütunundaki bilgilerden seçilir. 
 

 
Ödeme yapılacak tertipteki finans kod “Finans” sütunundaki bilgilerden seçilir. 

 



Ödeme emri düzenlenirken Harcama işlemlerinden detay hesap kodu “Harcama Türü” sütunundan 
seçilir. 

 
Kullanıcı, ödeme belgesinde harcama işlemleri ile ilgili mevzuatta belirtilen “Yansıma” kayıtlarını “Bütçe 
Yansıması” sütunundan seçebilir. 

 
Ödeme emri belgesinde ilgili detay kaydında olması gereken tutar “Tutar” sütunundaki kısma yazılır. 
Harcama tiplerine göre satır girişleri yapıldıktan sonra toplam tutar göster butonuna basılır. 

 
 



 “Ödenek Kontrol” butonuna tıklanır. 

 Sistem ödeme yapılacak tutar ile ödenek tutarını karşılaştırır. Eğer ödeneği aşan bir durum söz 
konusu ise uyarı verir. Eğer ödeneği aşmayan bir durum söz konusu ise sistem 
kullanıcıya“Kayıtlar aktarılıyor kabul ediyor musunuz?” sorusunu sorar. 

 Kullanıcı soruya “Evet” derse kayıtları ana ekrana aktarılır. “Hayır” butonunu tıklarsa kayıtlar ana 
ekrana aktarılmaz. 

 
 
 

 
Kesinti veya diğer işlemlerinizi yapmak için işlem tipini seçerek kaydınıza devam edebilirsiniz. 
 

 
 
Kesinti / Mahsup / Nakit Talep İşlemleri 
 
 
 
 



“Kesinti/ Mahsup / Nakit Talep İşlemleri” kendi içerisinde beş alt işlem türüne ayrılır. 
 
103 Hesap 
140 Hesap 
16’lı grup 
33-36’lı grup 
600 Hesap 
 
Yukarıda yer alan örnekte işlem tipi olarak “harcama” seçilmişti. Aynı örneğin devamında ise işlem tipi 
olarak Kesinti/Mahsup/Nakit Talep işlemi seçilir. 
 
Aşağıdaki örnekte ödeme belgesi üzerindeki yasal kesintiler işleme alınmıştır 
33-36’lı grup hesaplarda işleme devam edilir.Devamında ise “Detay Kayıt Seçiniz” butonuna tıklanır. 
 

 

 
 



 

 



 

 Kesinti tutarı girilerek, toplam tutarı göster ve kabul butonlarına tıklanır.Satırlar ödeme belgesine aktarılır. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Aşağıda toplam borç ve alacak eşitliği sağlanmıştır.Açıklama alanına yapılan ödeme hakkında açık ve 

net ifadelerle açıklama yazılır. 

“Ödeme Belgesi Oluştur” butonuna basılarak işlem sonlandırılır. 

 

 

 



 

Tamam butonuna tıklayarak ödeme belgemizi elektronik ortama aktarış olduk. 

Ödeme belgesi dök butonuna tıklayarak belgemizi .pdf formatında raporlayabiliriz. 

Mevzuat gereği gerekli kontroller ve imzalar atıldıktan sonra muhasebe birimine gönder butonuna 

tıklayarak belgemizi elektronik ortamda Muhasebe birimine göndermiş oluruz. 

 

Yakın zamanda bütün ödeme türlerine ait örnek ödeme kayıtları oluşturularak kullanıcıların bilgisine 

sunulacaktır. 
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