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Bilindiği üzere merkez ve taşra harcama birimlerimize ait taşınır hesapları, yıl sonu itibariyle 

Başkanlığımızca konsolide edilerek Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir. 

 

(1) Bakanlığımız taşınır kesin hesabının zamanında ve düzgün hazırlanması için öncelikle aşağıda 

sıralanan hususlara ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılması gerekmektedir. 

 

 Bakanlığımıza bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve Merkez Harcama Birimlerimizin genel bütçe 

kaynaklı taşınırlarının giriş-çıkış işlemlerinin 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanması, Malzeme 

Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)’nden alınan harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı 

cetvelleri ile Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS)’nden alınan cetvellerin karşılaştırılarak 

(15.01.00.62.250 ve 15.01.43.62.250 kurumsal kod bazında) muhasebe kayıtları ile uyumunun 

sağlanması, kayıtlar arasında uyumsuzluk olması halinde ise muhasebe birimleri ve Başkanlığımız 

ile irtibata geçilmesi,  

 

 İl Sağlık Müdürlüklerimizin, Taşınır Kayıt Yetkililerince, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendine göre düzenlenen ve taşınır kontrol yetkilisi, muhasebe 

yetkilisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesap 

Cetvelini Şubat ayı sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen diğer belgeler ile birlikte hazırlaması 

ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere dosyasında saklı tutması,  

 

 Merkez Harcama Birimlerimizin ise muhasebe onaylı Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim 

Hesap Cetvelini Ocak ayı sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen diğer belgeler ile birlikte 

hazırlaması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere dosyasında saklı tutması,  

 

(2) 2016 yılı Döner Sermaye Hesaplarına ait Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) 

verileri ile Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) verilerinin 31.12.2016 tarihi itibarıyla karşılaştırılarak 

uyumlu hale getirilmesi ve hesapların en geç 30.01.2017 tarihine kadar hazırlanarak işlemlerin 

tamamlandığına ilişkin Başkanlığımız ile irtibata geçilmesi ve ayrıca hesapların kapatılması işlemlerinin 

sistem üzerinden yapılması gerekmektedir. 

 

Gereğini rica ederim. 

       

               Yalçın ÖZMUTLU 

         Bakan a. 

     Daire Başkanı 
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