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Dayanak

TaĢınır Mal Yönetmeliği 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıĢtır.

18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuĢtur.
22.04.2016 tarih ve 29692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TaĢınır Mal
Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmasına dair yönetmelik ile son halini
almıĢtır. Bugün size taĢınır iĢ ve iĢlemlerinden kısaca bahsedip taĢınır
mal yönetmeliğindeki son değiĢiklikler hakkında bilgi vermeye
çalıĢacağım.

HİTİT 2016

TAġINIR ĠġLEMLERĠ
GiriĢ ĠĢlemleri:
 Satın Alma yolu ile giriĢ
 Devir alınan taĢınırların giriĢi
 BağıĢ ve yardım yolu ile edinilen taĢınırların giriĢi
 Sayım fazlası taĢınırların giriĢi
 Yeni yönetmelikle eklenen iç imkanlarla üretilen taĢınırlar ile kazı veya
müsadere yoluyla edinilen taĢınırların giriĢ iĢlemlerinden oluĢmaktadır.
ÇıkıĢ ĠĢlemleri:
 Tüketim Suretiyle çıkıĢ
 Devir suretiyle çıkıĢ
 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeni ile çıkıĢ
 Hurdaya ayırma nedeni ile çıkıĢ
 Kullanım Suretiyle çıkıĢ iĢlemi (Dayanıklı taĢınırların kullanıma verilmesi olarak
değiĢtirilmiĢtir.)
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TaĢınırların Kaydı

MADDE
12

TaĢınır kayıtlarında iĢlem Türüne Göre Dayanak Belgeler
ĠĢlem

Dayanak Belge

Satın Alma ve Değer ArtıĢlarında
Alınan BağıĢ ve Hibelerde

Fatura
Varsa SözleĢme, Yoksa Harcama
Yetkilisi/Üst Yönetici Kabul Onayı.
Protokol veya KarĢı Tarafın Vereceği
TĠF.
Ġadeye ĠliĢkin Belge.
Sayım Tutanağı
TaĢınır Ġstek Belgesi
Yetkili Makamın veya Organın Onay
veya Kararı
Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay
Tutanağı

Bedelsiz Devirlerde

Ġadelerde
Sayım Noksanı veya Fazlalarında
Tüketim ÇıkıĢlarında
SatıĢ ve BağıĢlarda
Çalıntı, Kayıp, Yok Olma, Hurdaya
Ayırmalarda
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Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi(Mad. 30)

Satın alınan taĢınırların giriĢ iĢlemleri

MADDE
15

MADDE 15 – Satın alınan taĢınırların giriĢ iĢlemleri
(1) Satın alınan taĢınırlar teslim alındıktan sonra, fatura bedeli (KDV DAHĠL) ve TaĢınır Kod
Listesindeki hesap kodlarıyla entegre bir Ģekilde TKYS sistemine giriĢi yapılır ve üçer nüsha
halinde TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenir. Tif Ödeme Emri Belgesi ile muhasebe birimine gönderilir.
(2) Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim
edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.
Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır
İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına
bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili
diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
(3) Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların
kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır
İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri
belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon
tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.
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(4) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında TaĢınır ĠĢlem
FiĢi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra TaĢınır ĠĢlem
FiĢi düzenlenerek kayıtlara alınır.

Satın alınan taĢınırların giriĢ iĢlemleri
MADDE 15 – Satın alınan taĢınırların giriĢ iĢlemleri
15.maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.

“(5) Kamu idarelerince satınalma suretiyle edinilen
binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici
unsurlarından olmayan taĢınır kapsamındaki tesisler ile
diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde
gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca
tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden envanter
iĢlem seçeneğiyle taĢınır kayıtlarına alınır.”
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MADDE
15

BağıĢ ve yardım yoluyla edinilen taĢınırların giriĢi

MADDE 16 – (1) Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer
mevzuat çerçevesinde bağıĢ ve yardım olarak edinilen
taĢınırlar teslim alındığında, taĢınır kayıt yetkilisi
tarafından TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenerek kayıtlara
alınır. FiĢin birinci nüshası bağıĢ ve yardım edene
verilir veya gönderilir.
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MADDE
16

Devir alınan taĢınırların giriĢi

MADDE
19

MADDE 19 – (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre
bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem
Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi
ile giriş kaydedilir ve Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden
idarenin çıkış kaydına esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere
gönderilir. Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın
değeri ile ilişkilendirilmez.
(2) Aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasında
devredilen taĢınırların alınmasında TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenir
ve bir nüshası ilgili taĢınır kayıt yetkilisine verilir. Devir alan birim
devir alma tifi düzenler ve 1 nüshasını muhasebe birimine
gönderir.
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(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde
düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

Yönetmeliğin 21 inci maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.
Eskisi
“Ġç imkanlarla
iĢlemleri”

üretilen

taĢınırların

giriĢ

Yenisi

“Ġç imkânlarla üretilen taĢınırlar ile kazı veya
müsadere yoluyla edinilen taĢınırların giriĢ
iĢlemleri” olarak değiĢtirilmiĢtir.
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Tüketim suretiyle çıkıĢ

MADDE
22

(1)

Tüketim malzemeleri, TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılığında düzenlenecek
TaĢınır ĠĢlem FiĢi ile çıkıĢ kaydedilir.
(2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı
taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı
yapılamaz.
(4) Tüketim malzemelerinin çıkıĢ kayıtları, ambarlara giriĢlerindeki öncelik
sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriĢ bedelleri
üzerinden yapılır. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALĠNDE MUHASEBE
BĠRĠMĠNE BĠLDĠRĠLĠR.
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Yönetmeliğin 23 inci maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.

Eskisi

“Kullanım suretiyle çıkıĢ”
Yenisi
“Dayanıklı
taĢınırların
kullanıma
verilmesi” olarak değiĢtirilmiĢtir.
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Dayanıklı taĢınırların kullanıma verilmesi

MADDE
23

1) Tesis, taĢıt ve iĢ makineleri haricindeki dayanıklı taĢınırlar TaĢınır Ġstek Belgesi
düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taĢınırlar 6/A örnek
numaralı TaĢınır Teslim Belgesi düzenlenerek kullanıma verilir.
(2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden
sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Taşınır Teslim
Belgesi düzenlenir.
(3) Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine
ilişkin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir.
(4) Taşınır Teslim Belgesine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar
yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası Taşınır Teslim Belgesiyle
taşınır teslim edilen görevlilere verilir.
Söz konusu maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(5) TaĢınırlar; oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak
kullanım alanlarına Dayanıklı TaĢınırlar Listesi düzenlenmek ve istek yapan birim
yetkilisinin ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusunun imzası alınmak
suretiyle verilir.”

Devir suretiyle çıkıĢ

MADDE
24

(1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak
devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin
bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden
alınan Fiş, düzenlenen Fişin ekine bağlanır.
(2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları
arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve
Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol
yetkilisine verilir.
(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taĢınır devirlerinde
,devretme tifi düzenlenir ancak bu FiĢler muhasebe birimine
gönderilmez.
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SatıĢ suretiyle çıkıĢ

MADDE
26

(1) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taĢınırlar
TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenerek çıkıĢ kaydedilir.
SatıĢa iliĢkin karar veya onayın bir nüshası FiĢin
birinci nüshasına bağlanır.
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Hurdaya ayırma nedeniyle çıkıĢ

MADDE
28

28.maddenin birinci ve dördüncü fıkraları değiĢtirilmiĢ ve aynı
maddeye yeni fıkra eklenmiĢtir.
Eskisi:
MADDE 28 – (1)

ilgili maddenin 1. fıkrasında bahsedilen taĢınırların hurdaya
ayrılmasına karar vermek üzere oluĢturulacak komisyonun harcama
yetkilisinin belirleyeçeği en az 3 üyesinden birinin iĢin uzmanı olmak kaydıyla
oluĢturulması Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya
tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı
bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen
taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.
(1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki
nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği
ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen
taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç
kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı veya nitelikte personel
bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden talep edilecek üyelerin
katılımıyla oluşturulabilir.
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Hurdaya ayırma nedeniyle çıkıĢ

MADDE
28

(2)

Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki
gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.
(3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
Eskisi:

(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar
olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile
kayıtlardan çıkarılır.
4.fıkrada(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taĢınırlar harcama yetkilisinin onayı
ile kayıtlardan çıkarılır. kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutarI aĢması halinde üst yönetici
onayı artık alınmıycaktır.
(5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin
olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar
verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun
gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir.
İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.
(6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.
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Hurdaya ayırma nedeniyle çıkıĢ

MADDE
28

(7)FIKRA EKLENMİŞTİR. BU madde Ġlgili mevzuatı gereğince, kasko sigortası
yaptırılmıĢ taĢıt ve iĢ makineleri ile ekipmanın risk sonrası hurdaya ayrılarak
kayıtlardan çıkarılması durumunda hurdası, kasko sigortası genel Ģartlarına
dayanılarak sigorta Ģirketine verilebilir. Bu durumda rizikonun
gerçekleĢmesi anındaki gerçeğe uygun değeri sigorta Ģirketinden tahsil
edilir.
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TaĢınır giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi
30.maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 30- (1) Taşınır kayıt yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî
duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satınalma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı
harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine
gönderilir…..
30.maddenin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 30- (1) …. Diğer Ģekillerde edinilen taĢınırların giriĢleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen
taĢınırların çıkıĢları için düzenlenen TaĢınır ĠĢlem FiĢlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden
en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi
zorunludur….
Söz konusu maddenin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 30- (1)Eklenen madde …. Ancak aynı muhasebe biriminden hizmet alan, aynı kamu idaresinin harcama
birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi
muhasebe birimine gönderilmez.
(2) Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen
Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler
itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin
taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar
muhasebe birimine gönderilir.
Not: ı. Dönem tüketim çıkışı 01 ocak-31 mart itibari ile bitecek olup 1 nisan itibari ile muhasebe birimine rapor gönderilir.
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(3) Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen
tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.

Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis

MADDE
31

(1) Kayıtlara alınıĢ tarihi itibarıyla beĢ yılını tamamlamıĢ ve idarece kullanılmasına
ihtiyaç duyulmayan taĢınırlar, bu taĢınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz
devredilebilir.
(2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri
nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar
devredilemez.
(3) AĢağıda sayılan taĢınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinde beĢ yıl
Ģartı aranmaz:
(a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için
edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar.
b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde
edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar.
c) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar.
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Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis
ç) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere
verilmek üzere temin edilen taşınırlar.
d) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya
zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.
(4) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci
fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer
idarelere geçici olarak tahsis edebilir.
(5) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa
yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın
gerçekleştirilir.
(6) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı
veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı
anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin
müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir
şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir.
(7) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile tahsise
ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
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MADDE
31

MADDE
34

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
““TaĢınır yönetim
değiĢtirlmiĢtir.

hesabı

TaĢınır

mal

yönetim

hesabı”
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olarak

TaĢınır kodları ve detaylı hesap planı

MADDE
37

(1) Taşınırın Bakanlıkça belirlenen düzey detay kodundan sonraki detay kodları,
kamu idarelerince ölçü birimi esas alınarak belirlenir.
(2) Kapsamdaki kamu idarelerinin muhasebe detaylı hesap planları, Yönetmelik
ekindeki Taşınır Kod Listesine uygun olarak belirlenir.
Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin baĢlığı değiĢmiĢ üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“Harcama birimi ve ambarların kodlanması ve SayıĢtaya bildirilmesi
“Harcama birimi ve ambarların kodlanması” olarak değiĢtirilmiĢtir.

HİTİT 2016

MADDE
38

Yürürlükten kaldırılan fıkra

“(3) Kamu idareleri, her malî yılbaĢından önce,
harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık
adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taĢınır kayıt
ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını
gösteren
listeleri
SayıĢtaya
göndermekle
yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değiĢiklikler de,
değiĢiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
SayıĢtaya bildirilir.”

HİTİT 2016

Yetki

MADDE
39

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (f) bentleri aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
Eskisi
“ç) TaĢınır kesin hesabının elektronik ortamda alınmasına iliĢkin düzenlemeleri yapmaya,”
Yenisi
“ç) TaĢınır mal yönetim hesabının elektronik ortamda alınmasına iliĢkin düzenlemeleri yapmaya,”
Eskisi
“d) Bakanlık birimlerinin taşınır kayıt ve işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, uygulama sonuçlarına
göre diğer idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden yürütülmesine ve buna ilişkin usul ve
esaslar ile uygulama tarihini idareler itibarıyla belirlemeye,”

Yenisi 39.MADDENĠN D FIKRASI
“d) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taĢınır kayıt ve
iĢlemlerini Bakanlıkça uygulanan ve yönetilen merkezi biliĢim ve yönetim
sistemleri üzerinden yaptırmaya veya idarelerin yönettiği biliĢim
sistemleri üzerinden taĢınır iĢlemlerine iliĢkin bilgileri entegrasyon
suretiyle almaya, bunlara iliĢkin usul ve esasları belirlemeye,” ġEKLĠNDE
DEĞĠġMĠġTĠR.BAKANLIK BĠRĠMLERĠNĠN YERĠNĠ MERKEZĠ YÖNETĠM
KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠ ALMIġTIR.AYRICA SAY 2000Ġ SĠSTEMĠ
MERKEZĠ BĠLĠġĠM VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ OLARAK GENELLENMĠġTĠR.

HİTİT 2016

Yetki

MADDE
39

Eskisi
“f) Harcama yetkililerinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için
tutar belirlemeye,”
Yenisi
39. MADDENĠN “f)FIKRASI Harcama yetkililerinin onayı ile harcama
birimleri ve diğer kamu idarelerine devredilecek taĢınırlar ile satıĢı
yapılacaklar için tutar belirlemeye,”OLARAK DEĞĠġTĠRĠLMĠġTĠR

HİTİT 2016

Yapılan düzenlemeyle;
 Ġhtiyaç duyulan tanımlamalar eklenmekte, tanım, belge ve
maddelerde güncel mevzuata uygunluk sağlanmakta,
 TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yaptığı iĢlemleri harcama
yetkilisi adına kontrol edecek ara bir görevli belirlenmekte,

TaĢınır Kayıt Yetkilisi

TaĢınır Kontrol Yetkilisi

HİTİT 2016

Yapılan düzenlemeyle;
 Zimmet algısının oluĢturduğu olumsuz bakıĢ açısının değiĢtirilmesi
amacıyla belge adında düzenleme yapılmakta,

 Ortak kullanım alanlarına tahsis edilen taĢınırlar konusunda ortaya çıkan
sorumluluk hususuna açıklık getirilmekte,

HİTİT 2016

Yapılan düzenlemeyle;
 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede
yayımlanan 39 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
ile taĢınır kapsamında sayılan ve kodlanan tesisler tanımına
Yönetmelikte yer verilmekte,
 TaĢınırların hurdaya ayrılmasında
yetkilisine bırakılmakta,

yetki

tamamen

harcama

 Kazı veya müsadere ile elde edilen taĢınırların kayda alınması
sağlanmakta, Cetvel adları 5018 sayılı Kanuna uygun hale
getirilmekte,
 Ayrıca, tam tefriĢatlı olarak (büro makine ve malzemeleri ile büro
döĢemeleri) edinilen binaların içinde bulunan taĢınırların envanter
kayıtlarına alınmasında izlenecek yol belirlenmektedir.

HİTİT 2016

Yapılan düzenlemeyle;
TaĢınır Kesin Hesap Cetveli Ġsmi
« Ġdare TaĢınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli (Örnek: 16) » olarak
değiĢtirilmiĢtir.
TaĢınır Kesin Hesap Ġcmal Cetveli Ġsmi
« Ġdare TaĢınır Mal Yönetim Hesabı Ġcmal Cetveli (Örnek: 17) » olarak
değiĢtirilmiĢtir.

HİTİT 2016

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiĢtirilmiĢtir.

Tanımlar

Kaldırılan

Eklenen

Malî hizmetler
Rayiç bedel
Strateji geliĢtirme birimi
TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi








Gerçeğe uygun değer
Mali hizmetler birimi
Sanal ambar
TaĢınır kayıt yetkilisi
TaĢınır kontrol yetkilisi
Tesis

DeğiĢen
TaĢınır hesap kodu
TaĢınır konsolide görevlisi

HİTİT 2016

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiĢtirilmiĢtir.

Gerçeğe uygun değer:
Piyasa koĢullarında muvazaasız bir iĢlemde bilgili ve istekli taraflar
arasında bir varlığın el değiĢtirmesi veya bir borcun ödenmesi için
belirlenen tutarı ifade eder.
Rayiç bedel tanımı yerine getirilmiştir.
Mali hizmetler birimi:
Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yapan birimi ifade
eder.
Mali hizmetler tanımı yerine getirilmiştir.
Sanal ambar:

HİTİT 2016

Tesis kapsamındaki taĢınırların yalnızca elektronik ortamda takip
edilebilmesi amacıyla oluĢturulan ambarı ifade eder.

Tanımlar

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiĢtirilmiĢtir.

Tanımlar
Tesis:
Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini
ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü iĢi uzağa taĢıyan
ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar
arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan
oluĢan, gerektiğinde baĢka yere taĢınabilen ve kullanılamaz hale gelene
kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen, çeĢitleri ile kod numaraları
TaĢınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan
sistemleri ifade eder.

HİTİT 2016

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 39)
TAġINIR MAL KAPSAMINDAKĠ TESĠSLER VE DETAY KODLARI

TaĢınır mal kapsamındaki tesisler
(1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında bulunan veya edinilecek olan; bir
makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü vb. ileten, dağıtan veya uzaktaki verileri
toplayıp kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine
ve cihazlardan oluĢan, gerektiğinde baĢka yere taĢınabilen sistemler taĢınır mal kapsamında
tesis olarak kabul edilecektir.
(2) Yukarıdaki tanıma uymakla birlikte binanın bütünleyici unsurlarından olan asansör, yürüyen
bant ve merdivenler, merkezi ısıtma, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri ile elektrik,
gaz ve su dağıtım tesisat ve Ģebekeleri “taĢınır mal kapsamında tesis” olarak kabul edilmez.
Ayrıca, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın; 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik”
eki cetvellerde taĢınmaz olarak listelenen üretim tesisleri ve imalathaneler bu Tebliğ
kapsamında değildir.
(3) TaĢınır mal kapsamındaki tesisler bu Tebliğle belirlenen taĢınır detay kodlarına kaydedilir.
Bunlar kiĢiler üzerine zimmetlenmez, kullanılmaz hale gelene kadar idarelerin kullandıkları
envanter kayıt sistemlerinde açılacak sanal ambar kayıtlarında takip edilir.

HİTİT 2016

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 39)
TAġINIR MAL KAPSAMINDAKĠ TESĠSLER VE DETAY KODLARI

253.01.01- ĠletiĢim/HaberleĢme Tesisleri:
Bu koda; haberleşme amaçlı baz istasyonları ile binalarda kurulu bulunan elektronik veya mekanik telefon
santralleri kaydedilebilecektir.
253.01.02- Enerji Tesisleri:

Bu koda; kamu binası veya yerleşkesine enerji sağlayan ve taşınır kod listesinin 253.02 kodunun alt detay
kodlarına kaydedilenler dışında kalan büyük jeneratörler kaydedilecektir.
253.01.03- Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri:
Bu koda; kamu binalarında kurulu bulunan kameralı güvenlik sistemleri, personel ve ziyaretçi için turnikelikameralı geçiş sistemleri ile balıkçı gemileri, uçak ve TIR’ların takibi için kurulan uydulu takip sistemleri ve
uluslararası suyolu gemi trafiği yönetim sistemleri kaydedilecektir.
253.01.99- Diğer Tesis ve Sistemler:

HİTİT 2016

Yukarıdaki kodlara kaydedilemeyen tesisler, bu kodun altına, gerekli görülmesi halinde alt detay kod açmak
suretiyle kaydedilecektir.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiĢtirilmiĢtir.

TaĢınır kayıt yetkilisi:

Tanımlar

TaĢınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden,
kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen
esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara iliĢkin belge ve cetvelleri
düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
taĢınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karĢı sorumlu olan görevlileri
ifade eder.
TaĢınır kontrol yetkilisi:
TaĢınır kayıt yetkilisinin yapmıĢ olduğu kayıt ve iĢlemler ile düzenlediği
belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol
eden, Harcama Birimi TaĢınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan
ve bu konularda harcama yetkilisine karĢı sorumlu olan görevlileri ifade
eder.

HİTİT 2016

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiĢtirilmiĢtir.

TaĢınır hesap kodu:

Tanımlar

3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında
yer alan ve taĢınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu ifade eder.

TaĢınır konsolide görevlisi:
Kamu idaresinin taĢınır kayıt yetkilisinden aldığı harcama birimi taĢınır
hesaplarını konsolide ederek taĢınır hesap cetvellerini hazırlamak ve
biriminin bir üst teĢkilattaki taĢınır konsolide görevlisine vermekle
sorumlu olan görevlileri ifade eder.

HİTİT 2016

TaĢınır Mal ĠĢlemlerinde Sorumlular
Harcama Yetkilisi

TaĢınır Kontrol Yetkilisi
TaĢınır Kayıt Yetkilisi

Kullanılmak Üzere TaĢınır Teslim Edilen Kamu Görevlileri
Muhasebe Yetkilisi

HİTİT 2016

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkrası değiĢtirilmiĢtir.

Sorumluluk
(1) Harcama yetkilileri taĢınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen
esas ve usullere göre saydam ve eriĢilebilir Ģekilde tutulmasını sağlamaktan
sorumludur. Harcama yetkilileri taĢınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak tutulması ve taĢınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu taĢınır
kayıt yetkilileri ve taĢınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.
(2) Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp
yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan,
bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya
yaptırmaya yetkilidir.
(3) Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine
kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde
muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına
uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade
etmek zorundadırlar.

HİTİT 2016

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkrası değiĢtirilmiĢtir.

Sorumluluk
Dördüncü fıkrada yer alan “Zimmetle teslim edilen” ibaresi “Kamu görevlilerinin kullanımına verilen”
şeklinde değiştirilmiştir.
(4) Kamu görevlilerinin kullanımına verilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına
devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi
zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.
(5) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli
tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale
gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında,
27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
(6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit
edilecek gerçeğe uygun değer üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Ortak
kullanım alanına tahsis edilen dayanıklı taĢınırlarda meydana gelen kamu zararı ise zararın
oluĢmasında kasıt, kusur veya ihmali olanlardan tahsil edilir.
(7) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile
usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

HİTİT 2016

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.
«TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilileri» şeklinde olan madde başlığı
«TaĢınır kayıt yetkilileri ve taĢınır kontrol yetkilileri» şeklinde değiştirilmiştir.

TaĢınır Kayıt Yetkilisi ile TaĢınır Kontrol Yetkilisi aynı maddede düzenlenmiĢtir.

MADDE 6- (1) TaĢınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalıĢma unvanına bağlı
kalmaksızın, taĢınır kayıt ve iĢlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun Ģekilde yapabilecek
bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

DıĢ temsilciliklerde taĢınır kayıt yetkilileri misyon Ģefleri tarafından görevlendirilir. TaĢınır iĢlemleri
yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taĢınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilir.

HİTİT 2016

Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taĢınır kayıtları harcama
birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taĢınır kayıt yetkilisi tarafından yürütülebilir.

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.
(4) TaĢınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve
kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim
almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra
yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan
kullanıma verilmesini önlemek.
c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide
görevlisine göndermek.
ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı
korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları
harcama yetkilisine bildirmek.
f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî
stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

HİTİT 2016

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.
g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,
sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine
sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.
ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp
ve noksanlıklardan sorumlu olmak.
i) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

HİTİT 2016

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.
TaĢınır kontrol yetkilileri

(2) TaĢınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taĢınır kayıt yetkilisinin yapmıĢ
olduğu kayıt ve iĢlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt
kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir.
Personel yetersizliği nedeniyle taĢınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen
harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.
(Ör: Ġlçe halk kütüphaneleri )

(3) TaĢınır kontrol yetkilisi ile taĢınır kayıt yetkilisi görevi aynı kiĢide birleĢemez.

HİTİT 2016

TaĢınır kontrol yetkilileri
ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER - ÜNĠVERSĠTELER

Fakülte

Harcama yetkilisi
Dekan

Enstitü
Yüksekokullar

Enstitü müdürü
Müdür

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı

Başkan
Başkan

Taşınır Kontrol yetkilisi
Dekan yard. veya Bölüm
Başkanı
Enstitü Müdür yard.
Müdür yard. veya
Koordinatör
Şube Müdürü
Başkan yard. veya Şube
Müdürü

HİTİT 2016

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte değiĢtirilmiĢtir.
(5) TaĢınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) TaĢınır kayıt ve iĢlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin
mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
b) Harcama Birimi TaĢınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak
harcama yetkilisine sunmak.
(6) TaĢınır kayıt yetkilileri ile taĢınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve
imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karĢı
birlikte sorumludur.
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Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi değiĢtirilmiĢtir.
TaĢınır konsolide görevlileri
“MADDE 7- (1) Kamu idaresinin taĢınır hesaplarını kurumsal sınıflandırmanın II nci, mahalli
idarelerde ise kurumsal sınıflandırmanın III üncü düzeyi itibarıyla birleĢtirmek ve üst yönetici
adına Ġdare TaĢınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile Ġdare TaĢınır Mal Yönetim Hesabı
Ġcmal Cetvelini hazırlamak üzere merkezde mali hizmetler birimi yöneticisine bağlı konsolide
görevlisi belirlenir.
(2) Kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde tanımlanan merkez harcama
birimlerinin taşınır hesaplarının, varsa taşra birimleri taşınır hesaplarıyla birleştirilmesi için; mali
hizmetler biriminin talebi veya harcama yetkilisinin gerekli görmesi üzerine merkez harcama
birimlerinde konsolide görevlisi görevlendirilir.

TaĢınır konsolide görevlileri

(3) Mali hizmetler birimince gerek görülmesi halinde ilçe, il veya bölge teşkilatlarında da konsolide
görevlisi ilçe, il veya bölge teşkilatının en üst yöneticileri tarafından görevlendirilir
(4) Taşınır kayıt ve işlemlerini bu amaçla oluşturulan bilişim sistemlerinde yürüten kamu idarelerinde;
düzenlenecek Ġdare TaĢınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile Ġdare TaĢınır Mal Yönetim
Hesabı Ġcmal Cetvelinin hazırlanmasına esas teşkil eden cetvel ve raporlar ile kurumsal
sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerince ihtiyaç
duyulan Taşınır Hesap Cetveli, gerektiğinde konsolide görevlilerince sistemden alınır, merkez
harcama birimlerinden veya taşradaki konsolide görevlilerinden ayrıca belge ortamında Taşınır
Hesap Cetveli istenmez.
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Belgeler
Hangi hallerde TĠF düzenlenmez?

TaĢınır ĠĢlem FiĢi
İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile
süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır
İşlem Fişi düzenlenmez.
1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı,
bahçe gübresi ve benzeri maddeler
2) Tesis, makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan
bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına
konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,
3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz
dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,
4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane
materyalleri.
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5) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve
içecekler.

Belgeler
Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10)
Tutanak, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan
komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır.
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Belgeler
Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10)
Tutanağın
bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine,
ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir.

Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10)
Bu bent kapsamında kayıtlardan çıkarılan taşınırların
omiktarı,
okayıtlı değeri,
otoplam tutarı ve
oçıkarılma nedenlerini gösteren rapor,
kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflandırılan
merkez harcama birimlerinde yetkilendirilen taşınır kayıt yetkilisi tarafından
II nci düzey detay kodu itibarıyla sistemden alınarak, takip eden yılın ilk ayı
içerisinde merkez harcama birimi yetkilisine, mali hizmetler birimince idare
bazında alınacak konsolide rapor ise üst yöneticiye sunulur.
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Cetveller
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli
İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli
Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli
Tesis Bileşenleri Cetveli
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Cetveller
 Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16) ismi
 İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli (Örnek: 16) olarak
değiştirilmiştir.
 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek:17) ismi
 İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli (Örnek:17) olarak
değiştirilmiştir.
 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek:14) ismi
 Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli olarak değiştirilmiştir.
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Cetveller
Tesis BileĢenleri Cetveli (Örnek: 19)
Tesis olarak kayıtlara alınacak taĢınırları oluĢturan ana bileĢenler bu belgede
cins ve özellikleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir
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Yönetmeliğin 11 inci maddesine fıkra eklenmiĢtir.
MADDE 11 – Kamu idarelerince yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve
belgelerin elektronik ortamda tutulması
Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgisayar
ortamında” ibaresi “elektronik ortamda” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve aynı
maddeye yeni fıkra eklenmiĢtir.
Kamu idarelerince yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik
ortamda tutulması
MADDE 11 – (1) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge
ve cetvellerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi esastır.
(2) Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve
Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken
hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter,
belge ve cetveller de kullanabilirler.
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(3) Elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli
görülmesi halinde ilave sütun ve satır açılabilir.

