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8 Eylül 2007 CUMARTESİ

Mal ye Bakanlığından:

Resmî Gazete

Sayı : 26637

TEBLİĞ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 1)

1. Amaç, dayanak ve kapsam
(1) Bu Tebl ğ, düzenley c ve denetley c kurumlar har ç olmak üzere genel yönet m kapsamındak kamu dareler n n
el nde bulunan ht yaç fazlası taşınırların, kapsamdak d ğer kamu dareler ne bedels z devred lmes ne l şk n usûl ve esaslar
le devred lemeyecek taşınırların bel rlenmes amacıyla, 10/12/2003 tar hl ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m ve Kontrol
Kanununun 45 nc maddes le 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 18/1/2007 tar hl ve 26407 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmel ğ n n 31 nc maddes n n Bakanlığımıza verd ğ yetk ye
dayanılarak hazırlanmıştır.
2. İht yaç fazlası taşınırlar ve bedels z devre l şk n genel esaslar
(1) 5018 sayılı Kanunla oluşturulan yen malî yönet m s stem nde; kamu dareler n n, ht yaçlarını stratej k planlarına,
yıllık amaç ve hedefler le performans göstergeler ne dayanarak planlamaları ve bütçeleşt rmeler ; sağlanan kaynakları etk n,
ver ml ve ekonom k b r şek lde kullanmaları temel lked r.
(2) Adı geçen Kanunun 8 nc maddes nde, her türlü kamu kaynağının elde ed lmes ve kullanılmasında görevl ve
yetk l olanların kaynakların etk l , ekonom k, ver ml olarak elde ed lmes nden ve kullanılmasından sorumlu ve bu
hususlarda yetk l kılınmış merc lere hesap vermek zorunda oldukları hükme bağlanmış; Taşınır Mal Yönetmel ğ n n 5 nc
maddes nde de bu husus vurgulanmıştır.
(3) Bu çerçevede kamu dareler , ht yaç fazlası taşınır oluşmaması ç n gerekl tedb rler almakla yükümlüdürler.
(4) Bununla b rl kte, zorunlu veya öngörülemeyen sebeplerle ortaya çıkan ve yapılan araştırma ve değerlend rmeler
sonucunda daren n merkez ve taşra b r mler t barıyla kullanım mkanı olmadığı anlaşılan taşınırlar " ht yaç fazlası taşınır"
olarak kabul ed lecek ve d ğer kamu dareler ne bu Tebl ğde bel rlenen usûl ve esaslara bağlı kalmak suret yle bedels z
devredeb lecekt r. Kamu dareler , ht yaç duydukları taşınırları öncel kle d ğer darelerdek ht yaç fazlası taşınırlardan
karşılamak suret yle tem n etmeler esas olup, bu şek lde karşılamaları hal nde, satın alma yoluna g tmeyecekler ve bu
ht yaçları ç n ödenek veya kaynak ayrılması taleb nde bulunmayacaklardır.
(5) Kamu kaynağının ver ml kullanılması ve kamuda tasarruf sağlanması bakımından ht yaç fazlası taşınırların
kamu dareler arasında bedels z devred lmes n n etk n b r şek lde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle,
Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) www.muhasebat.gov.tr web adres nde İht yaç Fazlası Taşınır Sorgu Ekranı
oluşturulmuştur. Kamu dareler , tesp t etm ş oldukları ht yaç fazlası taşınırlarının g r şler n , bu Tebl ğ n bedels z devre
l şk n şartlar başlıklı üçüncü bölümünün b r nc fıkrasının (a) bend n n (3) numaralı alt bend nde bel rt len tüket m
malzemeler har ç olmak üzere, say2000 kapsamındak muhasebe b r mler aracılığıyla İht yaç Fazlası Taşınır Sorgu Ekranı
kullanılmak suret yle bu ekranda yapılacak açıklamalar çerçeves nde gerçekleşt receklerd r.
3. Bedels z devre l şk n şartlar
(1) İht yaç fazlası olduğu tesp t ed len taşınırların d ğer kamu dareler ne bedels z devred lmes nde aşağıdak şartlar
aranacaktır:
a) Taşınırlar, kayıtlara alınış tar h t barıyla beş yılını tamamlamış olmalıdır. Ancak, aşağıda bel rt len durumlarda beş
yıl şartı aranmayacaktır.
1) Kamu dareler nce araştırma ve gel şt rme amacıyla yürütülen veya desteklenen projeler n gerçekleşt r lmes ç n
ed n len ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümler ne dayanılarak dareye devred len taşınırlardan
darece kullanılmasına ht yaç duyulmayanlar.
2) Uluslararası organ zasyonların gerçekleşt r lmes ç n yapılan toplantı, konferans, tanıtım, spor, yarışma, göster ,
serg ve benzer faal yetler ç n alınmış olan taşınırlardan söz konusu faal yetler tamamlandıktan sonra darece kullanılmasına
ht yaç duyulmayanlar.
3) İdarece kullanım mkanı bulunmadığı g b d ğer darelere devred lmed ğ takd rde çürüme, bozulma veya kullanım
süres n n dolması g b nedenlerle b r daha kullanılamayacak olan ya da d ğer zorunlu sebeplerle devred lmes gereken tüket m
malzemeler .
b) İdaren n ht yaç duymaması neden yle devrett ğ taşınıra, devralacak darece ht yaç duyulmalı ve kullanılmasında
yarar görülmel d r.
c) İht yaç fazlası taşınırlar, devralacak dareye bakım, onarım ve taşıma g derler yönünden ekonom k olmayan malî
külfetler get rmemel d r. Beş yılını tamamladığı halde devralmak steyen dare açısından bakım, onarım ve taşıma g derler
neden yle devr ekonom k olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar dev r şlem ne konu ed lmeyecek, bu tür
taşınırlar, kuruluşların tab oldukları mevzuat hükümler ne göre satılmak veya mha ed lmek suret yle tasf ye ed lecekt r.
ç) Devred lecek taşınırların devralacak dare tarafından taşınması esastır; ancak zorunlu durumlarda devreden dare
tarafından da taşıtılab l r.
d) Kamu dareler n n yapmış olduğu taşıma g derler taşınırın değer le l şk lend r lmez.
e) Mahall darelerde ortaya çıkan ht yaç fazlası taşınırların, d ğer darelere devr nde lg s ne göre val n n, beled ye
başkanının veya b rl k başkanının onayı aranacaktır.
f) Taşınır dev rler , Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar
Hakkındak Genel Tebl ğ nde bel rlenen l m tler d kkate alınarak harcama yetk l s veya üst yönet c n n onayı le yapılacaktır.
(2) Devr ne karar ver len taşınır ç n k nüsha Ek-1 form (Taşınır Devr ne İl şk n Protokol) düzenlenecek ve söz
konusu taşınırlar, Yönetmel k hükümler gereğ nce gerekl şlemler yapıldıktan sonra devred lecek ve devralınacaktır.
4. Devred lemeyecek taşınırlar
(1) Taşıt ve ş mak neler , ht yaç fazlası taşınıra konu ed lmeyecek ve devred lmeyecekt r.
(2) Ancak, darece ht yaç duyulmadığından d ğer darelere bedels z devred lmes nde yarar görülenler n devr ,
merkez yönet m kapsamındak kamu dareler nce Bakanlığımızın; mahall darelerde mecl s kararlarına bağlı olarak, sosyal
güvenl k kuruluşlarınca se lg l Bakanlığın tekl f üzer ne, Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması suret yle yapılacaktır.
(3) Kamu dareler nce araştırma ve gel şt rme amacıyla yürütülen veya desteklenen projeler n gerçekleşt r lmes ç n
ed n len ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümler ne dayanılarak dareye devred len taşıt ve ş
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mak neler n n d ğer kamu dareler ne devr nde de bu madde hükmü uygulanacaktır.
5. Yürürlük
(1) 20/2/2004 tar hl ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebl ğ le ekler yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebl ğ, yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
EK-1
TAŞINIR DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Madde 1- Bu protokol, aşağıda ayrıntısı göster len taşınırların, Mal ye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 1 sayılı Taşınır Mal
Yönetmel ğ Genel Tebl ğ nde (Sayı:1) bel rlenen esaslara göre “............................................................................” kurumundan, başvuruda bulunan
“.................................................................” kurumuna bedels z olarak devred lmek üzere düzenlenm şt r.
Madde 2- Dev r alan kamu dares dev r aldığı taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem F ş düzenleyerek, b r nüshasını devreden kamu dares ne
verecekt r.
Madde 3- Devred len taşınırın nakl ye g derler devralan/devreden kamu dares ne a tt r.
Madde 4- İk nüsha olarak düzenlenen bu protokol taraflarca .../.../.... tar h nde mzalanmıştır.
Devreden kamu dares adına
Harcama Yetk l s / Üst Yönet c
Adı – Soyadı
İmza

Kayıt
Sıra
No

Devralan kamu dares adına
Harcama Yetk l s / Üst Yönet c
Adı – Soyadı
İmza

Devred len İht yaç Fazlası Taşınırın

Kodu

Adı

Aded

Brm
Değer

Taşınırın Devred ld ğ İdare/B r m n
Toplam
Bedel

İl

Kurum
Kodu

Adı

Toplam..........kalem ve .........adet taşınırın toplam tutarı :
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