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Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen BütünleĢik
Kamu Mali Yönetim BiliĢim Sistemi Projesinin ilk adımını oluĢturan, güncel teknolojilere
sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaĢımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun
Yeni Devlet Muhasebesi BiliĢim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi tamamlanmıĢ,
test çalıĢmaları akabinde belirlenen bazı kamu idarelerinde pilot uygulamaya geçilmiĢtir.
Söz konusu sistemlerin 2018 yılı baĢı itibariyle Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm
kamu idarelerinde kullanılmaya baĢlanması planlanmaktadır.
Bu çalıĢmalarla birlikte, Yeni Devlet Muhasebesi BiliĢim Sistemi ve Yeni Harcama
Yönetim Sistemine iliĢkin eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Anılan sistemlerin kullanımına
iliĢkin eğitimler verilmiĢ ve verilmeye devam edilmektedir.
Diğer taraftan, mali süreçlerin söz konusu sistemler kullanılarak nasıl yürütüleceğini
anlatan eğitim videoları hazırlanmıĢ ve “egitim.muhasebat.gov.tr” internet adresinden
kullanıcıların eriĢimine açılmıĢ, kullanıcıların yeni sisteme adaptasyonlarını sağlamak üzere
test ortamları hazırlanmıĢtır. Test ortamlarına “test-mys.muhasebat.gov.tr” ve
“test-muhasebe.muhasebat.gov.tr” internet adreslerinden ulaĢılacak olup, kullanıcıların bağlı
oldukları muhasebe birimince yapılacak rol tanımlaması sonrası sisteme girebilmesi mümkün
olacaktır.
Ġfade edilen iĢlemlerin gerçekleĢtirilebilmesi için;
- Muhasebe yetkililerine, merkezden otomatik olarak “Muhasebe Birimi Kimlik
Yöneticisi” rolü tanımlanmıĢtır.
- Muhasebe yetkilileri, test ortamındaki Kimlik Yönetim Sistemine (testkimlik.muhasebat.gov.tr), “ġifre Hatırlatma” butonu aracılığıyla elektronik posta adreslerine
gelen link üzerinden oluĢturdukları parola ile giriĢ yapabileceklerdir.
- Muhasebe yetkilileri kendilerine tanımlanmıĢ olan “Muhasebe Birimi Kimlik
Yöneticisi” rolü ile muhasebe birimi ve harcama birimindeki kullanıcı rollerini test
ortamındaki Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden tanımlayacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (w8Frt+-hqsUEO-rzxG62-XNoWXR-bdLsABxA) kodunu yazınız.
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Ayrıca, kullanıcıların ilgili sistemlere iliĢkin bilgi alıĢveriĢinde bulunabileceği, yeni
sistemin fonksiyonlarını tartıĢabileceği, görüĢ ve öneride bulunabileceği bir “Forum” sayfası
hazırlanmıĢtır. Kullanıcılar oluĢturulan bu forum sayfasına “forum.muhasebat.gov.tr” internet
adresinden ulaĢabilecektir.
BaĢlangıçta yalnızca muhasebe birimi personelinin kullanımına açılan Forum sayfasına,
say2000i sistemine bağlı bilgisayarlardaki kullanıcı adı ve Ģifresi ile giriĢ yapılabilecektir.
Ġlerleyen süreçte harcama birimi kullanıcılarının da forum sayfasına giriĢi sağlanacaktır.
Yeni Devlet Muhasebesi BiliĢim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemini kullanan
kamu idarelerinin bu sistemlere iliĢkin karĢılaĢmıĢ oldukları sorunları iletebilmeleri için
mevcut “kbs.gov.tr” adresinde yer alan Çağrı Merkezi (Uygulama Destek Hattı)
güncellenmiĢtir. YaĢanan sorunların çözümü için Uygulama Destek Hattı üzerinden iletiĢime
geçilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve yeni sistemlere geçiĢ sürecinin sağlıklı yürütülmesini teminen gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunu arz/rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
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