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1-SİSTEME GİRİŞ 
www.kbs.gov.tr/OEB İnternet adresinden sisteme girilir. Kullanıcı adı alanına TC Kimlik Numarası , 
şifre alanına ise muhasebe birimi tarafından verilen zarf içerisindeki geçici şifre yazılır.

 
 



 
NOT: Web tarayıcısı olarak kullanılmakta olan İnternet Explorer' in bazı sürümleri KBS – HYS 
uygulamalarını destekleyememektedir. Bu nedenle, KBS ve HYS uygulamaları için web tarayıcısı 
olarak İnternet Explorer yerine Mozilla Firefox, Opera veya Chrome kullanılması gerekmektedir. 
 
 
Bu ekran kullanıcıların sisteme ilk girdiklerinde karşılaşacakları ekrandır. Sisteme ilk girdiklerinde 
şifreleri değiştirmeleri sağlanmaktadır. 
Açılan ekranda “mevcut şifre” alanına muhasebe birimi tarafından verilen zarf içerisindeki geçici şifre, 
“yeni şifreniz” alanına ise kullanıcının sisteme daha sonraki girişlerinde kullanacağı ve unutmayacağı 
şifre girilir. “Yeni şifreniz tekrar yazan” alana da yine aynı şifre yazılarak“TAMAM” butonuna basılır.  
 
 

 



Şifre değiştirildikten sonra “LÜTFEN TIKLAYINIZ” yazan alana tıklanılarak giriş yapılır.

 
 
Harcama yetkilisi yazan alana tıklanılır. 
 

 
 
2- YETKİLENDİRME VE ROL TANIMI 
Menüden “Yetkilendirme” yazan klasör tıklanılır.”Rol tanımlama” yazan form açılır.  
 

 



 
 

 
 
Muhasebe Biriminin Harcama Yetkilisini yetkilendirdiği kurum da görev yapan 
personelin listesi ekrana gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus harcama 
yetkilisi hangi kurumda yetkilendirilmiş ise o kurumdan maaş alan personelin listesi 
ekrana gelecektir. 
Harcama Yetkilisi Kullanıcısı “Gerçekleştirme Görevlisi” rolü vereceği 
Personelin T.C. Kimlik Numarasını girerek ”Rol ekle” butonuna basar.  
 
Rol ekle butonuna basıldıktan sonra.. “Kullanıcıya geçici bir şifre 
atamalısınız” diye bir uyarı gelecektir. TAMAM butonuna basılır. 
 

 
 
 
 
Geçici şifre alanına harcama yetkilisi kullanıcısı tarafından 6 haneli bir verilir.( İstenilen herhangi bir 
şifre verilebilir). “Rol Ekle” butonuna basılır. 
Yetkilendirme işlemi yapılan Gerçekleştirme Görevlisi bu şifre ile sisteme giriş yapacaktır. 
 
 



 
 
Ekrana gelen “Kullanıcıya gerçekleştirme rolü tanımlamak istediğinizden emin 
misiniz? Sorusuna evet denilir. 
 

 
 
 

 
 
3- ROL SİLME : 
Listeden rolü silinecek kullanıcının üzerine gelip tıklanılır. Bilgileri ekrana gelir. 
“Rolü sil butonuna” basılır. Ekrana gelen uyarıya TAMAM denildiğinde silme işlemi 
gerçekleşmiş olur. 
 



 
 
4- ŞİFRE UNUTMA: 
- Şifresini unutan Harcama Yetkilisi Kullanıcısı muhasebe birimine başvurarak yeni 
şifre zarfı alacaktır. Muhasebe birimi de bu kişi için yeniden tanımlama yaparak yeni 
şifre zarfı verecektir. 
- Şifresini unutan Gerçekleştirme Görevlisi için Harcama Yetkilisi ROL SİLME işlemi 
yaparak yeniden tanımlama yapacaktır. 
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