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KBS Görevli Ödeme Listeleri Ekranı 
 
2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınavları ücretleriyle ilgili Makam 

Onayı 05.05.2016 tarihinde imzalandığı, buna göre Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim 
Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
Ortak Sınav/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon 
Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve 
Esaslar kapsamında belirlenecek sınav ücretlerinin Milli E ğitim Bakanlığı bütçesinin 
“01.1.5.01-Ek Çalışma Karşılıkları” ekonomik kodundan ilgili okul müdürlükleri tarafından 
(KBS) sistemi üzerinden ödeme işlemleri yapılacağı web sayfamızda duyurulmuştu. 

 
Bu sınavlarda görev yapmış sınav görevlilerin KBS sistemine girişi için görev yapıp 

yapmadığının belirlenmesi amacıyla herhangi bir belge talep edilmemesi, bu belirlemenin 
MEBBİS > Sınav İşlemleri Modülü üzerinde oluşturulan ekran ve raporlarla sağlanacağı da 
bildirilmi şti. Bu ekran ve raporlar hem sınav merkezi okul ve hem de personelin kadrolu bu-
lunduğu okul tarafından kullanılmaktadır. 

 
Özet olarak 4 adımdan bahsedilebilir. 
 
1-) Sınav Merkezi kurum/okul MEBBİS üzerinde Sınav Binası Görevli Bilgi Girişi 

ekranında görevlilerin durumunu (Geldi/Gelmedi gibi) belirleyerek kaydeder. 
 
2-) Bu ekran sınav gününden itibaren 10 Gün boyunca açık kalır ve sınav merkezi ta-

rafından kayıtların değiştirilmesi, güncellenmesi yoluyla işlem yapılabilir. Bu sürenin sonun-
da ekran kilitlenir ve işlem yapılamaz. Çünkü ödeme süreci başlamıştır. 

 
3-) Sınav gününden 10 Gün sonra sınav görevi yapan personelin kadrolu olduğu ku-

rumlar tarafından MEBBİS üzerinde KBS Görevli Ödeme Listeleri ekranı kullanılarak liste 
alınır ve KBS üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilir. Bu liste personel görev yaptığı Sınav 
Merkezi tarafından yapılan görevli girişi sebebiyle otomatik oluşmaktadır.  

 
4-) Ödeme işleminden sonra da “Ödendi” bilgisi girilerek kaydedilir. 
 
 
 
İşlem ayrıntıları sonraki bölümlerde açıklanmıştır. 
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1) Sınav Binası Görevli Bilgi Girişi 
 
� Ekran yolu MEBBİS > Sınav İşlemleri  
� Bu ekran sınav merkezi kurum/okul tarafından kullanılır. 
� Görevlilerin Salon No, Geldi/Gelmedi durumlarını girerek kaydeder. 
� Genellikle sınav günü yapılan işlemdir. Fakat muhtemel sürpriz sorunlar sebebiyle 

10 Gün boyunca açık tutulur, daha sonra kilitlenir. 
 
Yapılan girişlere göre personele ödeme yapılacağından azami dikkat gösterilmelidir. 
 

 
 

Ekran Görüntüsü 
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2) KBS Görevli Ödeme Listeleri 
 
� Ekran Yolu; MEBBİS > Sınav İşlemleri 
� Bu ekran sınav görevlisi personelin kadrolu olduğu kurum/okul tarafından kulla-

nılır. 
� Sınav tarihinden 10 Gün sonra bu ekranı kullanmalı, daha önce KBS üzerinden 

ödeme işlemi yapmamalıdır. 
� 2 No’lu işlem olarak gösterilen raporu açarak listeye göre KBS üzerinden ödeme 

işlemini gerçekleştirir. 
� Ödeme işleminden sonra 3 No’lu işlem olarak gösterilen “Ödendi” bilgisi girişi 

yapar ve kaydeder. Bu işlem personeli ödeme işlemlerini takip edebilmesi, gerek-
siz şüphe, soru ve başvuruların önlenmesi bakımından önemlidir. 

 
 

 
 

Ekran Görüntüsü 


