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I. BÖLÜM

Amaç
Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu
idarelerine ait taĢınır malların;
• Kaydı,

• Muhafazası,
• Kullanımı,
• Yönetim hesabının verilmesi,
• Sorumluların belirlenmesi,
• TaĢınır iĢlemleri(giriĢ, çıkıĢ, devir vb.)
‘ne ilişkin esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam
Genel Yönetim

Merkezi yönetim

Sosyal Güvenlik
Kurumları

Mahalli İdareler

Genel Bütçe

Özel Bütçe

Düzenleyici ve Denetleyici
Kuruluşlar
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
-5018 Kapsamında değil; Ancak; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe(DSBM) Yönetmeliği 27. maddesi ile dolaylı
olarak dahil edildi.
KAYITLARA ALINMASINDA,
-VERĠLMESĠNDE,
-ĠZLENMESĠNDE, TAŞINIR Taşınır Mal Yönetmeliğine Tabi.

Dayanak
• 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe konulmuĢtur.

Tanımlar
• Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst
yöneticisini,
• TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama
yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan,
kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte
belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve
bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu
hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

Tanımlar
• TaĢınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır
kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi
taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap
cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst
teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle
sorumlu olan görevlileri,
• Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli
Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu
idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde
valiyi, belediyelerde belediye başkanını,

ifade eder.

Tanımlar
• TaĢınır: Taşınır kod listesinde (A) ve (B) bölümlerinde
gösterilen taşınırları,
• (A) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin
üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen
veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen
veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak
duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod
Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan
malzemeleri,
• (B) Dayanıklı taĢınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B)
bölümünde gösterilen makine ve cihazlar(253) ile
taĢıtlar(254) ve demirbaĢları(255) ifade eder.

TÜKETİM MALZEMELERİ
(HESAP KODU150)

TESİS MAKİNE VE
CİHAZLAR
(HESAP KODU 253)

TAŞINIRLAR

TAŞITLAR
(HESAP KODU 254)

DEMİRBAŞLAR
(HESAP KODU 255)

Sorumluluk
• 5018 sayılı Kanunda taşınırlar bir kamu kaynağıdır.
1)Sorumluluk yetkiyi kullanana yüklenmiştir.
2)Kusursuz sorumluluk kaldırılmıştır.
3)Kanunla verilen yetki çerçevesinde;
• kamu kaynağını kullanan,
• kamu kaynağını yöneten,
• kamu kaynağının edinilmesi, kullanılması ve yönetilmesi
konularında emir ve talimat verenler,
bu işlemlerden dolayı sorumlu olarak hesap verecektir.
• Bu Kişi; ĠDARĠ ANLAMDA ÜST YÖNETĠCĠ,
MALĠ ANLAMDA HARCAMA YETKĠLĠSĠDĠR.
Not: Üst Yönetici Harcama Yetkilileri, İç Denetçiler ve Mali Hizmetler Birimi aracılığıyla(5018/9
md) ; Harcama Yetkilileri ise Taşınır Kayıt Kontrol Yet. Aracılığıyla(TMY md. 4) sorumluluğunu
yerine getirir !

Sorumluluk

?

Sorumluluk

(Harcama Yetkilileri)
 Harcama yetkilileri taşınırların;
 Etkili,
 Ekonomik,
 Verimli,
 Hukuka uygun
olarak edinilmesinden
 kullanılmasından,
 kontrolünden,
 mevzuata uygun ve eriĢilebilir Ģekilde tutulmasını
sağlamaktan,
 taĢınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten
sorumludur.

Sorumluluk

(Harcama Yetkilileri)
• Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim
hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu
taĢınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine
getirir.
• 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 iĢlemleri yapmaya veya yaptırmaya
yetkilidir.

Sorumluluk

(Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri)

• 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.
• Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan
taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların
kesin
kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini
önlemek.

Sorumluluk

(Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri)

• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları
tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini
konsolide görevlisine göndermek.
• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen
taşınırları ilgililere teslim etmek.
• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya,
çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması
için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını
sağlamak.

Sorumluluk

(Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri)

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama
yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına
düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları
yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve
yaptırmak.
• Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının
yapılmasına yardımcı olmak.
• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim
hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

hesabını

Sorumluluk

(Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri)

• Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında
bulunan ambarları devir ve teslim etmeden
görevlerinden ayrılamazlar.
• Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri,
sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur,
ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen
kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
• Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde
birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
görevlendirilebilir.

Sorumluluk

(Taşınır Konsolide Görevlisi)

• Taşınır konsolide görevlisi, strateji geliştirme birimi
yöneticisine bağlı, malî hizmetleri yürüten birimin
bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu
yöneticidir. Üst yöneticiler tarafından belirlenir.
• Konsolide görevlileri, harcama birimlerinden
aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek,
idarenin TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ile TaĢınır
Hesabı Ġcmal Cetvelini Üst Yönetici adına
hazırlamakla yükümlüdür.

Sorumluluk

(Muhasebe Yetkilisi)

• Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde
gösterilen
tutarların
muhasebe
kayıtlarıyla
uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra,
harcama yetkilisine göndermekle görevli ve
sorumludurlar.

Sorumluluk
(Diğer)

• Zimmetle teslim edilen 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.
• Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından
kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak
belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

Sorumluluğa Ait Müeyyide !
• 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.

Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmeyecek
Durumlar
• Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su,
doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi
ve benzeri maddeler,
• Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile
demirbaşların servislerince yapılan bakım ve
onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile
doğrudan taĢıtların depolarına konulan akaryakıt,
likit gaz (LPG) ve yağlar,

Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmeyecek
Durumlar
• Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın
söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile
yazıcı kartuĢlarının dolumları,
• Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arĢivlenme
niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

Temel İlke ve Esaslar
Taşınır Kayıt İşlemleri

Her kayıt bir
belgeye
dayanacaktır.

Bütün taşınırlar
kayıt altına
alınacaktır.
Kayıtlar yönetim
hesabına esas
olacak şekilde
tutulacaktır.

Temel İlke ve Esaslar

?
TaĢınır Kod Listesi:
150.09 Canlı Hayvanlar Grubu
150.09.01.03 Kuşlar ve Kümes Hayvanları
255.05 Canlı Demirbaşlar Grubu
255.05.1.03 Kuşlar ve Kümes Hayvanları

Temel İlke ve Esaslar

?

Defter ve Belgeler
DEFTERLER
1 - Tüketim Malzemeleri Defteri

3 - Müze Defteri

2 - Dayanıklı Taşınırlar Defteri

4 - Kütüphane Defteri
BELGELER

1 - Taşınır İşlem Fişi

8 - Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli

2 - Zimmet Fişi

9 - Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetveli

3 - Taşınır İstek Belgesi

10 - Taşınır Hesap Cetveli

4 - Dayanıklı Taşınırlar Listesi

11 - Taşınır Kesin Hesap Cetveli

5 - Taşınır Geçici Alındısı

12 - Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

6 - Kayıttan Düşme Teklif ve Onay
Tutanağı

13 - Ambar Devir ve Teslim Tutanağı

7 - Sayım Tutanağı
Not: Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin
bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

İşlem Türüne Göre Dayanak
Belgeler
ĠĢlem

Dayanak Belge

Satın Alma ve Değer Artışlarında

Fatura

Alınan Bağış ve Hibelerde

Varsa Sözleşme, Yoksa Harcama
Yetkilisi/Üst Yönetici Kabul Onayı.

Bedelsiz Devirlerde

Protokol veya Karşı Tarafın Vereceği TİF.

İadelerde

İadeye İlişkin Belge.

İç İmkanlarla Üretimlerde

TİF’ in Bir Nüshası ve Değ.Tespit Kom.
Tutanağı.

Sayım Noksanı veya Fazlalarında

Sayım Tutanağı

Tüketim Çıkışlarında

Taşınır İstek Belgesi

Satış ve Bağışlarda

Yetkili Makamın veya Organın Onay veya
Kararı

Çalıntı, Kayıp, Yok Olma, Hurdaya
Ayırmalarda

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

Not: Kayıtlı olan dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 TL’ yi; taşınmazlar için 34.000 TL’yi aşan
harcamalar Değer Artırıcı Harcama olarak kabul edilir.(MGM-Tebliğ Sıra No: 47)

II. BÖLÜM

Taşınır İşlemleri
GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ
Satın Alma

ÇIKIġ ĠġLEMLERĠ
Tüketim

Bağış ve Yardım Alma

Kullanım

Devir Alma

Devretme

Sayım Fazlası

Bağış ve Yardımda Bulunma

İade Alma

Kullanılmaz Hale Gelme, Yok
Olma veya Sayım Noksanı

Tasfiye Sonucu

Hurdaya Ayırma

İç İmkanlarla Üretme

Taşınır İşlemleri
(Satın Alma Girişi)
• Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra,
Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer
nüsha TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenir.
• Birinci nüsha ödeme emri belgesine,
• Ġkinci nüshası ödeme emri belgesinin harcama
biriminde kalan nüshasına,
• Üçüncü nüshası muayene ve kabul komisyon
tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul
belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.

Taşınır İşlemleri
(Satın Alma Girişi)
Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan
teslim edilen taĢınırların iĢ akıĢ diyagramı.

Taşınır İşlemleri
(Bağış ve Yardım Alma Girişi)
• Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul
edebilir.(5018/40)
• Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237 Sayılı Kanunun 10
uncu maddesi gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi
ve BKK alınmasına bağlıdır.
• Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara
alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici
onayı gerekir.
• Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem
Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası
bağış veya yardım edene verilir veya gönderilir.

Taşınır İşlemleri
(Devir Alma Girişi)
• Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis;
 Devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas
alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriĢ 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.
• Aynı Ġdarenin harcama birimleri arasında devir; Taşınır
İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt
ve kontrol yetkilisine verilir.
• Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki devir;
Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

Taşınır İşlemleri
(Sayım Fazlası Girişi)
• Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar,
Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.
• Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz
konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde
giriĢi yapılan taĢınır varsa bu değer, aksi halde
değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek
değer esas alınır.

Taşınır İşlemleri
(İade Alma Girişi)
• İadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade
edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge
karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi
düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci
nüshası taşınırları iade edene verilir.
• Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı
taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade
edilenler için TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenmez. Bu
taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan
Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden
düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar
Defterinde gerekli kayıtlar yapılır.

Taşınır İşlemleri
(Tasfiye Halinde Giriş)
• Kamu idarelerince temin edilen taşınırlar için
Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve giriş kaydı
yapılır. Fişin birinci nüshası, taşınırı teslim
eden ilgili idare yetkilisine verilir.

Tasfiye: Bir işletmenin batması veya kapanması durumunda, varlıklarının satılarak alacaklılara
dağıtılması.

Taşınır İşlemleri
(İç İmkanlarla Üretim Girişi)
• Değer
tespit
komisyonu(DTK)
tarafından
belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi
düzenlenerek giriş kaydedilir.
• İç
imkanlarla
üretilen
taşınırlar,
üretimde
kullanılanların çıkış değerinden aşağı olmamak üzere
belirlenen değerle giriş kaydedilir.

Taşınır İşlemleri
(Tüketim Suretiyle Çıkış)
• Tüketim malzemeleri(150), TaĢınır Ġstek Belgesi
karşılığında verilir.
• İç imkanlarımızla dayanıklı taşınır üretebilmemiz için
gerekli taşınırlar için de TaĢınır Ġstek Belgesi istenir.
• Verilen malzemeler Taşınır İşlem Fişi ile çıkış
kaydedilir.

Taşınır İşlemleri
(Kullanım Suretiyle Çıkış)
• Dayanıklı taşınırlar(253 – 255) , TaĢınır Ġstek Belgesi
karşılığında verilir.(Zimmet Fişi 6/A)
• Taşıt ve iş makinelerinin(254) yetkili makamın onayına
istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına
verilir.(Zimmet Fişi 6)
• Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine
gerekli kayıtlar yapılır. FiĢin birinci nüshası dosyasında
saklanır. Ġkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen
görevlilere verilir.
• Ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar
için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir. Ortak kullanım
alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak
teslim edilir.

Taşınır İşlemleri
(Devir Suretiyle Çıkış)
• BaĢka bir kamu kurumuna(31. md) bedelsiz olarak
devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek
yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir.
Devir alan idareden alınan Fiş, düzenlenen Devretme Fişinin
ekine bağlanır.
• Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin
ambarları arasında devredilen taĢınırlar için de Taşınır
İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen
harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.
• Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taĢınır
devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler
muhasebe birimine gönderilmez. Parasal sınır yoktur.
Not: Devredilen taşınıra ilişkin amortisman varsa bunun da devralan birimde takip edilmesi
gerekir !

Taşınır İşlemleri
(Devir Suretiyle Çıkış)
Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis(TMY Md.31)
• Kayıtlara alınıĢ tarihi itibarıyla beĢ yılını tamamlamıĢ ve
idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taĢınırlar, bu
taĢınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.
• Geçici tahsis de taşıt ve iş makinaları da dahil 5 yıl şartı aranmaz.
• Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince
Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı
olmaksızın gerçekleştirilir.
• 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 müĢterek talebi üzerine Maliye
Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın
bedelsiz devredilebilir.

Taşınır İşlemleri
(Devir Suretiyle Çıkış)
AĢağıda sayılan taĢınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz
devrinde beĢ yıl Ģartı aranmaz:
• Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin
gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı
taşınırlar,
• Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon
sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin
kullanımına tahsis edilen taşınırlar,
• Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan
taşınırlar,
• İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere
verilmek üzere temin edilen taşınırlar,
• Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya
zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.

Taşınır İşlemleri
(Bağış ve Yardım Suretiyle Çıkış)
• Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen
taşınırlar, yetkili makamın onay veya kararına
dayanılarak düzenlenecek TaĢınır ĠĢlem FiĢi ile
kayıtlardan çıkarılır.
• Onay veya kararın bir örneği Fişin ekine bağlanır.

Taşınır İşlemleri
(Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya
Sayım Noksanı Suretiyle Çıkış)
• Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya
miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan
fireler, sayımda noksan çıkan taĢınırlar, çalınma, kaybolma
gibi nedenlerle yok olan taĢınırlar ya da yıpranma, kırılma
veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen
taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan DüĢme
Teklif ve Onay Tutanağı ve TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenerek
kayıtlardan çıkarılır.
• Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş
bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca
çıkarılan Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim
edilmesi gerekir.

Taşınır İşlemleri
(Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya
Sayım Noksanı Suretiyle Çıkış)
• Garanti veya sigorta taahhütnamesi kapsamında yenisi ile
değiĢtirilmek üzere yüklenicisine iade edilen taĢınırlar
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak
düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve
yenisi kayıtlara alınır.(2012/3832 K.)
• Kamu idaresi ile yüklenici arasında imzalanan mal alımına
ilişkin sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek
bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; kullanım süresi dolan
veya dolmak üzere olan taşınırlardan daha uzun miadlı
olanlarla değiştirilenler, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay
Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle
kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır.(2012/3832 K.)
Not: Çalınma, kaybolma ve yok olma durumlarında İdare çeşitli Tutanaklarla bunu tespit etmeli,
bir örneğini Kayıttan Düşme Teklif ve Onay tutanağının ekine koymalıdır!

Taşınır İşlemleri
(Hurdaya Ayırma Suretiyle Çıkış)
• Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya
tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış
amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya
tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle
kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan
taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve
artık parçaları ifade eder.
• TKKY veya oluşturulan Komisyon tarafından hurdaya
ayrılması gerektiği bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin
belirleyeceği en az üç kiĢiden oluĢan komisyon tarafından
değerlendirilir.
• Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya
ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli
karar harcama yetkilisine bildirilir.

Taşınır İşlemleri
(Hurdaya Ayırma Suretiyle Çıkış)
• Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise
TKKY tarafından Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
düzenlenir.
• 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.

Taşınır İşlemleri
(Hurdaya Ayırma Suretiyle Çıkış)
• TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama
yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taĢınırlar için
uygulanacak limitler. (2015)
ĠġLEM

1.1.Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz
devri ve satışında
1.2.Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve
terkin edilmesinde
1.3.Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı
harcama birimleri arasındaki devrinde

LĠMĠT(TL)

3.750
7.500
19.000

Not: Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat
olarak uygulanır!

Değer Tespit Komisyonu
• Değer tespit komisyonları Harcama Yetkilisi onayı ile
kurulur.
• Harcama Birimi Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi doğal
üyesidir.
• İşin uzmanının da katılımıyla birlikte en az üç kişiden
oluşur.
BAġKAN
Harcama Yetkilisinin
görevlendireceği Uzman
kişi

ÜYE
Taşınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilisi

ÜYE
Görevlendirilecek
diğer kişi

Birim Maliyet Tespiti
GYMY md.24’e göre birim maliyet bedeli;
Alım bedeli + ödenen giderler (vergi, resim, harç +
nakliye + sigorta) den oluşur.
Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + Giderler)/
Mal Adedi
Örnek: 10 adet makineye mal bedeli 100.000, KDV
18.000, nakliye 5.000, sigorta için de 2.000 YTL
ödenmiş
ise,
bir
adet
makine
bedeli=125.000/10=12.500 YTL olur.

Kayıt Zamanı ve Kayda Esas
Değer

• Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında
çıkış kaydedilir.
Giriş ve çıkışta kayda esas değer;
• Satın alma ve Değer artışında maliyet bedeli,
• Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok
ise Değer Tespit Komisyonunca tespit edilen değer,
• Bedel Tespit edilemiyor ise iz bedeli esas alınarak
kayıt yapılır. (GYMY)

Taşınır İşlemlerinin Muhasebe Birimine
Bildirilmesi
Satın Alma ve Değer TaĢınır ĠĢlem FiĢlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi
ArtıĢı Harcamalarında ekinde…
Diğer
GiriĢler
ve Düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve
Dayanıklı
TaĢınır her durumda malî yıl sona ermeden önce…
ÇıkıĢları(253,254,255)
Tüketim
Malzemesi Üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından
ÇıkıĢları(150)
belirlenen sürede kullanılmıĢ tüketim malzemelerinin
taĢınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen
onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iĢ günü mesai
bitimine kadar…

Not: Devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine
gönderilmez !

Taşınır İşlemlerinin Muhasebe Birimine
Bildirilmesi
• Muhasebe Yetkilisinin yapacağı işlem,
• TKYS
HYS
MUH.BĠR. üzerinden gelen
çıkış fişlerine ilişkin kaydı yapmak/onaylamak.
Tablo 2

Tablo 1
630

XXX

SAY2000İ

TKYS

a

a

Kalan Miktar b

b

c

c

150
XXX

Tutar
Devreden
Miktar

III. BÖLÜM

Sayım ve Sayım Sonrası
Yapılacak İşlemler
• TaĢınır sayımı;
 Taşınır
kayıt
kontrol
yetkililerinin
görevlerinden
ayrılmalarında,
 Yıl sonlarında,
 Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda,
yapılır.
• Harcama yetkilisinin
veya görevlendireceği bir kişinin
başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de
katılımıyla, en az üç kiĢiden oluşturulan sayım kurulu
tarafından yapılır.
• Fiili sayım sonucu TKYS deki kayıtlı miktarlar ile
karşılaştırılır, Sayım işlemleri modülü kısmına kayıtlar yapılır.

Sayım ve Sayım Sonrası
Yapılacak İşlemler
• Sayım Kurulunun İşlem Sırası;
1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya ambardan
çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen
taşınırlara ilişkin işlemlerin yaptırılır,
2. Ambarlardaki taşınırların fiilen sayımına geçilir, Sayım Tutanağına işlenir.
3. Ambar Sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit,
salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan
taĢınırlar Dayanıklı TaĢınır Listeleri ve bunların verilme sırasında
düzenlenen Zimmet FiĢleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım
Tutanağına işlenir.
4. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde
miktarlarında farklılık bulunan taĢınırların sayımı bir kez daha
tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan"
sütununa kaydedilir

Sayım ve Sayım Sonrası
Yapılacak İşlemler
5. Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı
miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan
DüĢme Teklif ve Onay Tutanağı ve TaĢınır ĠĢlem FiĢi; fazla
olduğunun tespit edilmesi halinde ise TaĢınır ĠĢlem FiĢi
düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla
uygunluğu sağlanır.
6. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe
kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir.
7. Uygunluk sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından TaĢınır
Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu
ile taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu
Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre
düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol
yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur

Ambar Devir İşlemleri
• Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda
bulunan taşınırlar ile ortak kullanım alanındaki taşınırları ve bunlara ilişkin
kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden
ayrılamazlar.
• Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt
ve belgeleri aramak ve almak zorundadır. (Ambar Devir ve Teslim
Tutanağı)
• Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri
teslim etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir
ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki
taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır
kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir.
• Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin
başkanlığında, taĢınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en az üç
kiĢiden oluĢur.
• TKKY’ nin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük süreyi
aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle
ambar kapalı tutulabilir.

Taşınır Yönetim Hesabı
•
1.
2.
3.
4.

TaĢınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden
oluşur;
Yıl sonu sayım tutanağı,
Taşınır sayım ve döküm cetveli,
Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli,
TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak.

• (2012
DeğiĢikliği:)Taşınır
Yönetim
Hesabı,
istenildiğinde ilgililere verilmek veya gönderilmek
üzere idarede/harcama biriminde muhafaza edilir.

Taşınır Yönetim Hesabı
• İşlem Sırası
1. Sayım kurulu tarafından onaylanan TaĢınır Sayım ve Döküm
Cetveline dayanılarak ilgisine göre iki nüsha Harcama Birimi
TaĢınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir.
2. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli ekine TaĢınır
Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin
onayına sunulur.
3. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm
Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine
gönderilir.
4. Muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve
harcama yetkilisine geri gönderir.
5. Yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya
gönderilmek üzere harcama biriminde muhafaza edilir.

Taşınır Kesin Hesabı
• Taşınır kesin hesabı, Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taĢınır
konsolide görevlilerince hazırlanır.
• Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap
İcmal Cetvelinin bir nüshası, Sayıştay’ın ilgili
mevzuatında belirlenen süre içinde Sayıştay
Başkanlığına gönderilir.

Taşınır Kesin Hesabı
ĠġLEM

SÜRE

Hesap dönemi başında verilecek bilgiler

Ocak ayı sonuna
kadar

Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar

Takip eden ayın
sonuna kadar

Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve
belgeler

Takip eden yılın
Şubat ayı sonuna
kadar

SayıĢtay BaĢkanlığına bildirilir.

(KAMU ĠDARESĠ HESAPLARININ SAYIġTAYA

VERĠLMESĠ VE MUHASEBE BĠRĠMLERĠ ĠLE MUHASEBE YETKĠLĠLERĠNĠN BĠLDĠRĠLMESĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR HK.
YÖNETMELĠK)

Taşınır Kesin Hesabı
• Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap
İcmal Cetvelinin bir nüshası, incelenmek ve üzerinde
mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna
kadar Maliye Bakanlığına gönderilir.
• Bakanlıkla mutabakat sağlanan ve ilgili bakan ve üst
yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap
Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri,
Mayıs ayının onbeĢine kadar bütçe kesin hesap
cetvelleri ile birlikte yeniden Bakanlığa gönderilir.

Taşınır Kayıt Hataları
TaĢınırın kodunda, birim maliyet bedelinde veya
miktarında hata yapılması durumunda,
1. Harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek
yeni TaĢınır ĠĢlem FiĢiyle hatalı kaydın çıkıĢ iĢlemi
yapılır. Düzenlenecek TaĢınır ĠĢlem FiĢiyle de
doğru verinin giriĢi yapılmak suretiyle hata
düzeltilir.
2. Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere
ilişkin Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası muhasebe
birimine gönderilir.
3. KuruĢ Farkları için Kuruş Farkları Cetveli
düzenlenerek Muhasebe Biriminden düzeltme talep
edilir.

PROJELERE AİT TAŞINIRLAR
TUBĠTAK PROJELERĠ

DPT VE BAP PROJELERĠ

1- Satın alınan dayanıklı taşınırlar
için TİF düzenlenir.

1 - Satın alınan dayanıklı taşınırlar
TİF düzenlenerek Yükseköğretim
Kurumunun kayıtlarına alınır.
2 - Dayanıklı taşınırlar proje
yöneticisine veya görevlendireceği
kişiye zimmetlenir.
3 - Tüketim malzemeleri doğrudan
proje yürütücüsünün kullanımına
verilir.

2 - Tüketime yönelik madde ve
malzemeler kayıtlara
alınmaksızın/TİF
düzenlenmeksizin doğrudan proje
yürütücüsüne veya göstereceği
diğer görevlilere verilebilir.
3 - Taşınırlar projeyi yürüten
Harcama Birimi adına kayıtlarına
alınır.
4- Dayanıklı taşınırlar için TİF
düzenlenir ve Zimmetle yürütücü
veya belirlediği personele verilir.
5 - Proje sözleşmesi hükümlerine
göre müşteri kuruluşa
devredilecek olanlar kurum
envanter kayıtlarına kaydedilmez
ve söz konusu taşınırların proje
tamamlanıncaya kadar tüm
sorumluluğu proje yürütücülerine
aittir.

AB PROJELERĠ
Maliye Bakanlığınca belirlenen
usul esasların 9 uncu maddesine
göre;
1 - Dayanıklı taşınırlar için TİF
düzenlenir.
2 - Proje kapsamında alınan
taşınırlar, önce kendi kayıtlarına
alınmakta ve muhasebesinde
izlenmektedir.
3 - Proje kapsamında satın alınan
ve ilgili hesaba kaydedilen duran
varlıklar, proje bitiminde herhangi
bir nedenle kayıtlardan çıkarılması
gerektiğinde, 630-Giderler
Hesabına borç, ilgili varlık
hesabına alacak kaydedilir.

PROJELERE AİT TAŞINIRLAR

PROJELERE AİT TAŞINIR İŞ
AKIŞI
Kurumun
TÜBİTAK/BAP/DPT Projeleri
ile ilgili işlemlerini yürüten
birimce Alım yapılarak proje
yöneticisinin bağlı olduğu
birime gönderilir.
BAP BİRİMİ
MÜH. FAK.

3

BAP BİRİMİ tarafından ekinde TİF
yer alan MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebeleştirilmesi için Muhasebe
Birimine gönderilir. MUHASEBE
BİRİMİ

KBS-TKYS-HYS-MUH.BİRTAHAKKUK İŞ NO.

1

Proje yöneticisi adına yapılan alım için
ilgili birim tarafından TAġINIR
ĠġLEM FĠġĠ düzenlenir ve bir nüshası
Muhasebe İşlem Fişine bağlanması için
BAP Birimine gönderilir. MÜH. FAK.
(443 Birim kod)

2
4
Proje yürütücüsü tarafından
Taşınır İstek Belgesi ile
dayanıklı taşınır talep edilir.

5

İlgili birim tarafından Proje kapsamında alımı
yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne
Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.

SUNUM BĠTMĠġTĠR.
DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR
EDERĠM.
Hazırlayan:
Düzgün SEVGĠLĠ

