TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK TASLAĞI
MADDE 1- (1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (p)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım (r) bendi olarak eklenmiş, mevcut bentler
teselsül ettirilmiştir.
“(r) Tesis: Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü vb. ileten, dağıtan
veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan,
kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve
cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen sistemleri,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ortak kullanım alanına verilen dayanıklı taşınırlarda meydana gelen kamu zararı ise
olayda kasıt, kusur veya ihmali olanlardan tazmin edilir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(1) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının
konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere merkezde taşınır konsolide görevlisi belirlenir.
Taşınır hesaplarının ilçe, il, bölge ve dış temsilcilikler bazında konsolide edilmesine gerek
duyulması halinde ilgili yerlerde taşınır konsolide görevlisi belirlenebilir.
4) Taşınır kayıt ve işlemlerini bu amaçla oluşturulan otomasyon sistemlerinde yapan
kamu idarelerinde; taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır kesin hesap icmal cetvelinin
hazırlanmasına esas teşkil eden konsolide cetvel ve raporlar konsolide görevlilerince
sistemden alınır, harcama birimlerinden veya taşradaki konsolide görevlilerinden ayrıca belge
ortamında cetvel ve konsolide rapor istenmez.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendinin başına “Tesis” ifadesi; (k) bendinden sonra gelmek üzere ise aşağıdaki
(l) ve (m) bentleri eklenmiştir.
“l) Taşınır Yönetim / Kesin Hesap Mahsup Dönemi Cetveli (Örnek:19): Bu Cetvel,
harcama biriminin mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerle edinilerek mahsup
döneminde muhasebeleştirilen taşınırlar için düzenlenir. Her harcama birimi için ayrı
düzenlenecek bu cetvele taşınırlar II nci düzey detay kodu itibarıyla kaydedilir. Harcama
birimleri itibarıyla düzenlenen bu cetvel, idare bazında konsolide edilerek idarenin taşınır
kesin hesabına ilişkin konsolide raporu ekine bağlanır.
m) Tesis Bileşenleri Belgesi (Örnek:20): Tesis olarak kayıtlara alınacak taşınırları
oluşturan ana bileşenler bu belgede cins ve özellikleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Gerekli görülmesi halinde, bilgisayar ortamında düzenlenen defter, belge ve
cetvellerde ilave sütun ve satır açılabilir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
“İç imkânlarla üretilenler ile kazı veya müsadere yoluyla edinilen taşınırların giriş
işlemleri

MADDE 21- (1) Aşağıda belirtildiği şekilde edinilen taşınırlar, değer tespit
komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş
kaydedilir:
a) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkânlarıyla üretilen taşınırlar,
b) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen
ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler,
c) Kamu idaresince yaptırılan kazılarda bulunan etnografik eser veya diğer
taşınırlardan ilgili mevzuatına göre müzelerde sergilenmesine karar verilenler ile herhangi bir
şekilde mahkeme kararı ile müsaderesine karar verilen taşınırlar.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde komisyon diğer kamu
idarelerinden sağlanan üyelerin katılımıyla oluşturulabilir.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d)
bendi eklenmiştir.
“d) Mahsup döneminde muhasebeleştirilen taşınırlar için Taşınır Yönetim / Kesin
Hesap Mahsup Dönemi Cetveli.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Taşınır kesin hesap cetveli ile icmal cetveli, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere
göre Bakanlığa ve Sayıştaya elektronik ortamda verilebilir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “her
mali yılbaşından önce” ibaresi fıkra metninden çıkarılmıştır.
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe, mahsup döneminde muhasebeleştirilen taşınırlara
ilişkin olmak üzere ekteki “Örnek: 19- Taşınır Yönetim / Kesin Hesap Mahsup Dönemi
Cetveli” eklenmiştir.
MADDE 13- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

