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        Bilindiği üzere, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız 

(Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim 

Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas 

alan ve elektronik belge altyapısına uygun “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Mali 

Yönetim Sistemi” temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve bazı kamu 

idarelerinde uygulamaya geçilmiştir. 

        Pilot uygulama çalışmalarında yapılacak izleme ve değerlendirmeler sonrasında, söz 

konusu sistemin 2017 yılı sonuna kadar merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu 

idarelerinde uygulamaya alınması hedeflenmektedir. 

        Mevcut durumda say2000i sistemi ile Harcama Yönetim Sisteminde (HYS) harcama 

birimleri için tanımlayıcı unsur olarak,  kurumsal kod dört düzey ve birim kodu kullanılmakta 

iken, "Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi  ve Mali Yönetim Sisteminde" birim kodu 

yerine vergi kimlik numarasına (VKN) geçilecektir. 

         Hali hazırda Harcama Yönetim Sisteminde VKN bilgileri olmayan birimler için sisteme 

ilk girişte uyarı ekranı gelmekte, VKN bilgilerinin girilmesi istenilmektedir. Ancak sistemden 

yapılan kontrollerde çok sayıda harcama biriminin VKN bilgisinin girilmediği tespit 

edilmiştir. 

        "Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Mali Yönetim Sistemine" geçiş sürecinde 

veri aktarımlarının ve kullanıcı tanımlamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 

Harcama Yönetim Sisteminde ilk giriş ekranında açılan sayfada VKN bilgisi tanımlamalarının 

09.10.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

        Söz konusu tarihten sonra VKN bilgisi olmayan harcama birimlerinin Harcama Yönetim 

Sistemine girişi engellenecektir. 

        İzleyen süreçte herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için muhasebe birimlerinin harcama 

birimleriyle irtibata geçerek gerekli bilgilendirmeleri ve takibi yapmaları hususunda bilgilerini 

ve gereğini rica ederim. 

 (e-İmzalıdır) 
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