
Taşınır(TKYS)-Taşınır(Muhasebe) Raporu Hakkında Duyuru 

Taşınır(TKYS)-Taşınır(Muhasebe) Raporu, 2018 yılı için yeniden açılmıştır, fakat muhasebe sisteminde harcama birimlerinin geçen yıllardan 

gelen taşınır hesaplarına ilişkin bakiyelerinin aktarımında hata tespit edilmiş olup, bu konuda gerekli güncellemeler yapılmaya devam etmektedir. 

Bu güncellemelerin yapılması ve yukarıda belirtildiği şekilde harcama birimlerinin ekte sunulan kodlarının Yeni Muhasebe Sisteminde TKYS ile 

uyumlaştırılmasının ardından söz konusu rapor sağlıklı veri içeriğiyle alınabilecektir.  

Söz konusu rapora ilişkin çalışmalar tamamlanıncaya kadar, TKYS ile Muhasebe verilerinin kontrolü için aşağıdaki hususlar dikkate alınması 

gerekmektedir. 

TKYS Uygulaması “Raporlar” kısmından Yönetmelik Eki “14 nolu Harcama Birimi Taşınır 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- İLK MADDE VE MALZEME HESABI 

253- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 

254- TAŞITLAR HESABI 

255- DEMİRBAŞLAR HESABI 

 
  



Ayrıca Muhasebe Sisteminde de 18/12/2018 tarihinde konuya ilişkin Duyuru yapılmıştır. İlgili duyuru: 

 

 

 

 

 

2018 YILI 1 NOLU MİF’LERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA DUYURU 

 
 

2018/2019 mali yıl geçişinde, yıl sonu işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi ve muhasebe birimi bazında tutarlılığın sağlanması için kamu 

idarelerinin 2018/1 numaralı muhasebe işlem fişlerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışma halihazırda yazılım ekibi tarafından 

yürütülmekte olup, kullanıcıların ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Söz konusu çalışma tamamlanıncaya kadar;  

 2017 yılı içerisinde yeni sisteme alınan kamu idarelerinin harcama birimi bazında mizanları ve yardımcı defterleri doğru sonuç 

vermeyebilir.  

 2018 yılında yeni sisteme alınan kamu idarelerine ait Muhasebe Raporları harcama birimi bazında doğru alınabilmekle birlikte, TKYS’ 

den alınan Taşınır-Muhasebe Karşılaştırma Raporunun muhasebe tarafı hatalı oluşmaya devam edecektir. Bu idareler, TKYS’den 14 

Nolu Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini alıp, Muhasebe Sisteminden harcama birimi bazında geçici mizan alarak verileri 

karşılaştırılabilir. 

2018/1 nolu muhasebe işlem fişlerine ilişkin yukarıda söz edilen çalışma tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 

 


