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TAŞINIR    SAYIM    VE    DÖKÜM     CETVELİ

ADI

HARCAMA BİRİMİNİN   ADI

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

TAŞINIR I. DÜZEY 

DETAY KODU (1)

KODU

KODU

YILIİL VE İLÇENİN 

KODU

T    O    P    L    A    M

Adı Soyadı:

Unvanı:.

İmzası

T.M.Y. Örnek No:13

S       A       Y       I       M                    K       U       R       U       L       U

ÜYE

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

          

..............................................

..............................................

..............................................

          

          

          

Taşınır Kayıt Yetkilisinin

TAŞINIR II. 

DÜZEY 

DETAY 

KODU  (2)          

İmzası       :

TOPLAM

.......yılı..........................I.düzey detay hesap kodunda tanımlanan .......................................nın II. düzey detay hesabını oluşturan toplam ........kalemde...........................................TL. tutarındaki bu cetvel 

kayıtlara ve ilgili belgelerine göre tarafımızdan düzenlenmiştir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda yazılı taşınırlar tarafımızdan sayılarak, fazla veya noksan olarak bulunanlar, ait oldukları sayım tutanağında 

gösterilmiştir. Kayıtların, sayım sonuçlarıyla uygunluğu  gerekli belgeler düzenlenmek ve ilgili defterlere kaydedilmek suretiyle sağlanmıştır.       Tarih: ......./......./.......  

GELECEK YILA DEVİR (6) 

TUTARI TUTARI

YIL İÇİNDE ÇIKAN (5) 

MİKTARI TUTARI MİKTARI

          

          

SIRA   

NO 
MİKTARITUTARI TUTARI

TAŞINIR II. DÜZEY DETAY  ADI 
ÖLÇÜ     

BİRİMİ

GEÇEN YILDAN DEVREDEN (3) YIL İÇİNDE GİREN  (4) 

MİKTARI MİKTARI

          

          

Adı Soyadı:

BAŞKAN ÜYE

TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

(3) Bu sütun, ilk defa kayıt yapacaklar için Yönetmeliğin Geçici 2 inci Maddesi uyarınca hazırlanan sayım tutanaklarından yararlanılarak, takip eden yıllarda ise bir önceki yönetim dönemi hesap cetvellerinden 

yararlanılarak doldurulacaktır. 

(4) Bu sütun ilgili defterlerin giriş kayıtlarından yararlanılarak doldurulur. 

(5) Bu sütun ilgili defterlerin çıkış kayıtlarından yararlanılarak doldurulur.

(6) Bu sütuna toplam sütunu miktarı ile yıl içinde çıkan sütun miktarı arasındaki fark kaydedilecek olup, bu miktarın sayım tutanaklarına göre bulunan miktara eşit olması gerekir.

Bu cetvel, taşınır kayıt yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde “taşınır I. düzey detay kodu” itibarıyla düzenlenir.  Taşınırlar cetvele “taşınır II. düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir.  Aynı II. düzey detay 

kodunda sınıflandırılan taşınırlardan, farklı ölçü birimi ile ölçülenler alt alta ayrı satırlara kaydedilir. Cetvelin “Gelecek Yıla Devir” sütununda gösterilen miktarın, sayım tutanaklarının “Sayımda Bulunan Miktar” sütununda 

gösterilen miktara eşit olması gerekir.  

(1) Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen ve taşınır hesap kodunu da içeren kod yazılır.  (Örneğin 255.01)

(2) Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınır hesap kodu ile taşınır I.düzey detay kodunu da içeren kod yazılır.  (Örneğin 255.01.01)

 
 

 

 

 


