


Sayım ve Yıl Sonu ĠĢlemleri Duyurusu 

 1- TaĢınır(TKYS)-TaĢınır(Muhasebe) Raporu 
 

TaĢınır(TKYS)-TaĢınır(Muhasebe) Raporu, 2019 yılı için çalışmaya başlamıştır.  

Muhasebe verilerinin, TaĢınır(TKYS)-TaĢınır(Muhasebe) Raporuna yansıması her gün 11:00 ila 13:00 saatleri arasında gerçekleĢmektedir. Yani 

Muhasebe birimi tarafından gerçekleĢen iĢlemler 1 gün sonrası saat 13:00 dan sonra söz konusu rapora yansıyacaktır. 
 

TKYS ile Muhasebe verilerinin kontrolü için aşağıdaki hususlar dikkate alınması gerekmektedir.  

TKYS Uygulaması “Raporlar” kısmından Yönetmelik Eki “14 nolu Harcama Birimi TaĢınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli” alınır ve “Gelecek Yıla Devir” 

sütunundaki Taşınır Hesabı İkinci Düzey Toplamı ile aşağıdaki Muhasebe Raporları ile karşılaştırılır. 

 



Muhasebe Sisteminden Muhasebe İşlemleri Menüsündeki Raporlar Bölümünden Harcama Biriminize ait “GEÇİCİ MİZAN RAPORU” aşağıdaki kriterlere göre 

alınmalıdır: 

Tarih Seçimi : Yıllık Mizan 

Seviye : En Alt Seviyeler 

Rapor Tarihi : Yevmiye Tarihi 

 



Muhasebe Sisteminden Muhasebe İşlemleri Menüsündeki Raporlar Bölümünden Harcama Biriminize ait “YARDIMCI DEFTER RAPORU” aşağıdaki taşınır 

hesap grupları için ayrı ayrı alınmalıdır. Raporda Borç Kalanı ve Alacak Kalanı farkı dikkate alınmalıdır.  

150- ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI  

253- TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI  

254- TAġITLAR HESABI  

255- DEMĠRBAġLAR HESABI 

 

 



 2- SAYIM TUTANAĞI OLUġTURURKEN EKRANA GELEN HATA UYARILARINA ĠLĠġKĠN NOTLAR 

Yılsonu işlemlerinden sayım tutanağı oluşturmak istenildiğinde tamamlanmamış işlemler varsa sistem tarafından ekranda gösterilmektedir. 

 Sayım tutanağı oluşturabilmek için yarım kalan iĢlemlerin sonlandırılması veya silinmesi gerekir. 

 

Ekranda kimin adına uyarı veriliyorsa o kişinin şifresi ile giriş yapılıp yarım kalan işlemin bitirilmesi gerekir. 

Yarım kalan işlemlerin kontrol edileceği yereler: 

- Onaysız giriĢ tifleri 

- Onaysız çıkıĢ tifleri 

 



 

- Onaysız TaĢınır teslim belgeleri 

 

 



- Onaysız kayıttan düĢme tutanakları 

 

- GiriĢ iĢlemlerinden her sekmeye ayrı ayrı bakılır, eklenen malzeme varsa silinir. 

 



- ÇıkıĢ iĢlemlerinden her sekmeye ayrı ayrı bakılır, eklenen malzeme varsa silinir. 

 
- KiĢilere veya ortak alana dayanıklı taĢınır verme sekmesindeki taĢınır teslim belgesi listesi 

-  



- Adına uyarı hatası veren TaĢınır Kayıt yetkilisinin rolü iptal edildi ise; 

Yönetim iĢlemleri menüsünden ilgili kiĢinin yarım bıraktığı iĢlemler sorgulanır ve silinir. 

Kurumdan ayrılan personele ait rezervleri iptal etme >> ayrılan personelin tc kimlik no gir>> kayıtları yükle >> sil. 

 
 


