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YÖNETĠM RAPORLARI
1. Taşınır (TKYS)-Taşınır (Muhasebe) Raporu
Bu modül; TaĢınır Kayıt Yetkilileri, SGB TaĢınır Kullanıcıları ve Konsolide
Yetkilileri tarafından TKYS’den alınan 14 örnek numaralı Taşınır Yönetim Hesabı
Cetvelindeki kayıtların muhasebe kayıtları ile uygunluğuna ilişkin kontrollerin
muhasebe birimine gitmeden TKYS üzerinden yapılabilmesini sağlamaktadır.
Bu menüden “TaĢınır(TKYS)-TaĢınır(Muhasebe) Raporu” sekmesine tıklandığında
yıl bilgisi girilerek söz konusu rapor alınabilmektedir.

DİKKAT! ÖNEMLİ NOT:
Bu raporların anlamlı olabilmesi için, HYS de bekleyen muhasebeye yansımamış
hiçbir TİF in kalmamış ve tüketim çıkış dönem raporlarının muhasebeleştirilmiş
olması gerekir.
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Kontrol raporlarının sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için;

-Yıl sonu raporlarında, o yıla ait işlemlere ilişkin olarak düzenlenen bütün TİF’ler
HYS üzerinden (veya manuel olarak) muhasebeye gönderilmiş ve muhasebe biriminde
işlemler tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca son döneme ait tüketim çıkış raporlarının da
muhasebeye gönderilmiş ve muhasebeleştirilmesi tamamlanmış olmalıdır.
Yılsonunda alınan raporlarda yalnızca kuruş farklarından oluşan farklılıkların
bulunması halinde Kuruş farklarına ilişkin genel yazımıza göre işlem yapılmalıdır.

-Yıl içinde anlık alınan raporlarda şayet fark var ise ve bu farkın muhasebede noksan,
TKYS de fazla olarak görülüyorsa sebebi; muhasebeye gönderilmeyen veya
gönderildiği halde henüz muhasebeleştirilmesi tamamlanmamış TİF lerden
kaynaklanabileceği düşünülmeli ve öncelikle bu TİF lerin tutarları ile farklar
karşılaştırılmalıdır. Muhasebeleştirilmeyen TİF tutarları ile fark tutarı eşit değil ise
hata var kabul edilmeli ve farkın nedenleri araştırılarak giderilmelidir.

2. Harcama Birimleri Ambar Listesi
Taşınır mal yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince sayıştaya bildirilmesi gereken
harcama birimleri ve bunlara bağlı ambarlar ile bu ambarlardan sorumlu taşınır Kayıt
yetkililerinin listesi bu bölümden alınabilmektedir.
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3. Ürün Miktar Raporu
Merkez harcama birimine taşınır il düzeyinde verilecek olan mevcut ürün (ambarda
bulunanlar ile kullanıma verilenler) miktarlarını ve bunların toplam kayıtlı değerini
gösteren rapordur.

4. Stok Kullanım Raporu
Tüketim malzemelerinden taşınır ikinci düzey detayında yapılan giriş, çıkış, miktar ile
oranlarını gösteren rapordur.
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5. Firma Bilgisi Raporu
Merkez harcama birimleri açısından taşınır ürün kodu detayında en fazla tutarda alımı
yapılan 100 mal ile bu malların alımının yapıldığı firmaları ve tutarlarını gösteren
rapordur.
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