
Taşınır /Muhasebe Uygulamaları

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü



Dayanak

 Devlet muhasebesi alanında yapılan reform çalışmaları
sonucu Taşınır Mal Yönetmeliği ortaya çıkmıştır.

 1050 sayılı Kanun yerine 5018 sayılı Kanun sayesinde;

 Taşınır varlıklar kamu kaynakları arasında sayılmış.

 Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
yönetimi sağlanmış.

 Hesap verme sorumluluğu getirilmiş.



Amaç

• Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu
idarelerine ait taşınır malların kaydı,

• muhafazası ve kullanımı Merkez ve taşrada taşınır yönetim
sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların
belirlenmesi

• Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine (tahsise)
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir



Taşınır;

Elle tutulabilen somut maddi duran varlıklar “MALZEME-MAL”,

“AYNİYAT”, “ÜRÜN” kelimeleriyle ifade edilen taşınabilen hizmet

üretimi için önceden tedarik edilen ve ihtiyaç doğdukça kullanıma ve

tüketime sunulan kaynaklardır.

Stok; somut olup, hareketsiz duran her çeşit malzemeyi ifade eder,

fiziksel varlığını gösterir. (miktar)

Envanter; daha geniş anlamlıdır. Stok kavramını kapsar, ancak stoğun

parasal değeri olarak anlaşılır (değer)



Kapsam (Taşınır Mallar 
Yönünden) 

A) İlk Madde ve 

Malzemeleri, 150

B) Tesis, Makine ve Cihazlar     

253 

C) Demirbaş/Dayanıklı, 255

D) Taşıtlar, İş makinaları,  254



Sorumlular

• Harcama Yetkilisi 

• Taşınır Kontrol Yetkilisi

• Taşınır Kayıt Yetkilisi

• Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu 
Görevlileri 

• Muhasebe Yetkilisi 



Sorumluluklar

 Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin kayıt düzeninde;

 saydamlık,

 hesap verilebilirlik, 

 Tek düzenin sağlanması, 

 sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek. 



Taşınır hesap planı

 İşletmelerin bütün taşınırları ve bunlara ilişkin işlemleri kayıt altına

alması esastır.

 Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde

tutulur.

 Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. (tutanak, onay, belge vb.)

 Bu çerçevede;

 Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile mali yılda herhangi bir

şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

 kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen

azalmalar,

 Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer

olarak kayıtlara alınır.



Taşınır Hesap Planı

• Satınalma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı 
harcamalar için TİF düzenlenir. Bir nüshası ödeme emri belgesine  
bağlanır, muhasebe birimine gönderilir.

• Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve çıkışları için TİF
düzenlenir. Birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on
gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden muhasebe
birimine gönderilir.

• Aynı muhasebe biriminden hizmet alan, aynı idaresinin harcama
birimleri arasında yapılan devirlerinde, devreden harcama
birimince TİF düzenlenir, muhasebe birimine gönderilmez.



Taşınır hesap planı

 Giriş ve çıkış kayıtlarında;

 Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı hallerinde maliyet
bedeli,

 Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve HEK/
hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,

 Bağış ve hibe yoluyla edinilen taşınır; bağış /hibede bulunan
tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu
değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca
belirlenen değer, esas alınır.



Taşınır hesap planı

 Satın alma ve diğer şekillerde (devir/hibe /hurda vb.)

hareket gören taşınırların girişleri ile çıkışları için

düzenlenen, TİF birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden

en geç on gün içerisinde,

 Tüketim Çıkış Bildirim Listesi en geç ertesi ayın 6 ncı günü (her

ay) muhasebe birimlerine gönderilir.

 Muhasebe birimi aynı ayın 27 inci gününe kadar TDMS veri

girmelidir.



Hangi hallerde TİF 
düzenlenmez? 

• Aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.

• Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz,

kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler

• Laboratuvar Malzemeleri, Kan Ürünleri, Kan Bileşenleri KİT,
kimyasal sıvı, gaz veya hastaya özgü alınan ve depoya girişi

yapılmadan direkt tüketime verilen mal alımlarında

• Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar,

• Arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri



Hangi hallerde TİF 
düzenlenmez? 

• Tesis, makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların

servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek

parçalar

• Doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG)

ve yağlar,

• Mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüpleri gaz dolumları

• Yazıcı kartuşlarının dolumları,

• Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan

yiyecek ve içecekler.



Muhasebe yetkilileri,

 Taşınır muhasebe kayıtlarını, Genel Yönetim Muhasebe

Yönetmeliği ile bu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılmış muhasebe

düzenlemeleri çerçevesinde yapar.

 Harcama Birimi «Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerinin»

muhasebe uygunluğunu inceler, kontrol eder,

 Doğruluğunu onaylar,

 Onayladığı Harcama Birimi «Taşınır Mal Yönetim Hesabı

Cetvellerini» harcama yetkilisine gönderir.

 Taşınır giriş/çıkış işlemleri ve edinim yöntemleri ile dayanağı

belgelere uygunluğu inceler.



Bedelli/ Bedelsiz Devir

• Bedelsiz devirlerde Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel

Tebliğinde belirlenen limitler dikkate alınır, limit dahilinde harcama

yetkilisi veya üst yönetici onayı alınır.

• Bedelsiz devirler için protokol düzenlenir.

• İl Sağlık Müdürlüğü işletme birimleri kendi aralarında yaptıkları

bedelli devirlerde, maliyetin üzerine kanuni kesintiler (SHÇEK,

merkez payı, maliye kesintisi) ilave edilmeden faturalandırılır.

protokol düzenlenir.

• İl Sağlık Müdürlükleri işletmeleri arasında bedelli devirlerde,

maliyetin üzerine kanuni kesintiler (SHÇEK, merkez payı, maliye

kesintisi) ilave edilerek faturalandırılır. protokol düzenlenir.

• Onay, Protokol ve TİF bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.



Ambarlar arası devir işlemleri

Ambarlar arası devir çıkış ve giriş TİF muhasebe birimine

gönderilmez.

Sehven gönderilse de muhasebe yetkilisi iade etmelidir.



Bağış ve hibe işlemleri

• Bağış/hibe yapacak kişinin bağışın niteliğini belirten dilekçesi

olmalıdır.

• Bağış/hibe kabulünde sağlık tesisi yöneticisinin onayı olmalıdır.

• Fiyatı belgelendirilmemiş (fatura vb.) ise, değer tespit komisyonu

tarafından tutarı belirlenmiş olmalıdır. (0 bedelli olmamalıdır.)

• Bağış/hibe edenin dilekçesi, onay TİF bir nüshası muhasebe

birimine gönderilir.



Sayım fazlası /İade taşınırlar işlemleri 

• Sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar sayım fazlası giriş

kaydedilir.

• TİF muhasebe birimine gönderilir.

• Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir

nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayı ile

iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge

karşılığında teslim alınır.

• Tüketimden iade giriş kaydedilir. TİF muhasebe birimine

gönderilir.



Yabancı ülkelere bağış 
veya yardım

 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar

için yetkili makamın onayı gerekir.

 Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır

 Onay veya kararın bir örneği Fişin ekine bağlanır.

 Bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.



Satış İşlemleri

 İlgili mevzuatı çerçevesinde satışa ilişkin karar veya onay

alınır.

 Fatura/makbuz vb. düzenlenir.

 TİF düzenlenerek çıkış kaydedilir.

 Onay veya kararın, fatura, makbuz vb. bir örneği TİF ekine

bağlanır.

 Muhasebe birimine gönderilir.

 Özel sağlık kuruluşları, kamu sağlık kurumları, Aile Hekimlikleri,

(kan ürünleri, antidot, demirbaş vb. )



Kullanılmaz hale gelme, yok 
olma/sayım noksanı;

 Taşınırların özelliklerinde, ağırlıklarında, miktarlarında meydana

gelen değişmeler, fireler, sayımda noksanı, çalınma, kaybolma

,yıpranma, kırılma, bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale

gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde;

 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

 Yetkili Makam Onay veya kararına sunulur.

 TİF çıkış kaydedilir.

 Tutanak, onay ve TİF Muhasebe birimine gönderilir.



Garanti veya sigorta/ 
Miat uzatımı 

 Yükleniciye çeşitli nedenler ile iade edilen taşınırlar Garanti veya sigorta

taahhütnamesi kapsamında ide yenisi ile değiştirilir.

 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

 Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır.

 Yenisi kayıtlara alınır.

 idare ile yüklenici arasında imzalanan mal alımına ilişkin sözleşmede hüküm

bulunması ;

 fiyat farkı ve ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla;

 kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan taşınırlar uzun miadlı olanlarla

değiştirilir.

 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

 Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır.



Hurdaya ayırma işlemi

 Ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki kullanılmasında yarar

görülmeyen, hizmet dışı bırakılmış dayanıklı taşınırlar;

 İşin uzmanı dahil en az üç kişiden oluşan komisyon kurulur.

 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

 Harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.

 Ekonomik değeri olmayan teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri

nedenlerle imha edilmesi şart olan taşınırlar,

 Harcama yetkilisinden imha onayı alınır.

 İmha, işlemi komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır.

 TİF ile kayıtlardan çıkarılır.

 Onay, TİF, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası

bağlanır. Muhasebe birimine gönderilir.



Kasko sigortası yaptırılmış taşıt ve iş 
makineleri ile ekipmanların pert/hurda 

işlemi

 Adli/ idari rapor sonrasında Kayıttan Düşme Teklif ve Onay
Tutanağı düzenlenir.

 Harcama yetkilisinin onayı alınır.

 Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır.

 TİF, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası
bağlanır.

 Hurdası, kasko sigortası genel şartlarına göre sigorta
şirketine verilir.

 Rizikonun gerçekleşmesi anındaki gerçeğe uygun değeri
sigorta şirketinden tahsil edilir.

 Muhasebe birimine bildirilir.



Bölünen, birleşen, kaldırılan 
birimlerin taşınır işlemi 

 Teşkilat yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle

bölünmesine, birleşmesine veya kaldırılmasına karar verilen

birimlerine ait taşınırlar;

 Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen, bölünen harcama

biriminin kayıtlarına çıkış, yeni harcama biriminin kayıtlarına giriş,

 Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin

kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş,

 Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış,

devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş,

kaydedilir.

 Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişi ile yapılır.

 TİF ‘lerin birer nüshası, muhasebe birimine gönderilir.





Muayene ve kabul raporu 

• Muayene ve kabul raporu

kanıtlayıcı belgeler

arasında yer alır.

• Mal Alımları Denetim

Muayene Ve Kabul

İşlemlerine Dair Yönetmelik

çerçevesinde düzenlenir.

• Denetleme ile muayene ve

kabul işlemlerine ilişkin

belgelerinin şekli ve içeriği

ilgili idarelerce tespit olunur.



Taşınır İşlem Fişi

• Taşınır İşlem Fişi (TİF)

kanıtlayıcı belgeler

arasında yer alır.

• giriş, çıkış, devir, hurda,

vb. işlemlerin TİF
MKYS'den alınmış

olmalıdır.

Devir 



 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabında izlenen tüketim malzemelerinin

çıkışları için düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.

 Onun yerine (TBL) Tüketim Bildirim Listesi muhasebe birimine gönderilir.

TBL MKYS'den alınmış olmalıdır.

Tüketim Bildirim Listesi 



Kayıttan Düşme Teklif Ve 
Onay Tutanağı

Çalınma, kaybolma yok

olma, yıpranma, kırılma

bozulma kullanılamaz

hale gelme hurda

taşınırlar ile canlı

taşınırların ölümü gibi

nedenlerle taşınırların

kayıtlardan düşülmesi

amacıyla üç nüsha olarak

düzenlenir.



Taşınır kayıt yetkilisi hazırlar. 

Mali tabloları karşılaştırır.

Taşınır kontrol yetkilisi sayımında 

bulunan fazla ve noksanlar ve 

mali tabloları inceler. Muhasebe 

kayıtlarına uygunluğunu kontrol 

eder imzalar. Muhasebe 

yetkilisine gönderilir. 



Tesis Bileşenleri Cetveli 

Tesis olarak alınan taşınırları oluşturan ana bileşenler kayıtlara 

alınır. 

bu belgede cins ve özellikleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir. 



Taşınır kapsamındaki 
tesisler 

MGM (sıra no: 39) genel tebliği taşınır kapsamındaki tesislerin

detay kodları

 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 oluşan,

 gerektiğinde başka yere taşınabilen sistemler

 taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilecektir.



Taşınır kapsamındaki 
tesisler 

 Tesis 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 şebekeleri “taşınır mal kapsamında tesis”

olarak kabul edilmez. TİF düzenlenmemelidir. TDMS taşınır ile

ilişkilendirilmez.

 Tapuda kayıtlı olsun veya olmasın; 13/9/2006 tarihli ve

2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

“Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik”

eki cetvellerde taşınmaz olarak listelenen üretim tesisleri ve

imalathaneler bu Tebliğ kapsamında değildir.



Taşınır kapsamındaki 
tesisler 

 253.01.01- İletişim/Haberleşme
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.



Taşınır kapsamındaki 
tesisler 

 253.01.03- Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip 
Sitemleri: 

 Bu koda;

 kamu binalarında kurulu bulunan kameralı güvenlik 
sistemleri, personel ve ziyaretçi için turnikeli-
kameralı geçiş sistemleri 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: 

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

 TİF muhasebe birimine gönderilir. 



Amortismanlar







( Şekil-1/2)  TDMS /MKYS 
Amortisman Raporu



Şekil-1, Şekil-2, de ki MKYS/TDMS Raporlarının tutmamasının nedeni

şekil -3, de görüldüğü gibi 2014 yılı amortisman hesaplaması sırasında

yeniden değerleme yapıldığı için toplam amortismanı tutmamaktadır ve

HEK ayırma amortisman TİF’inde (-) bakiye vermektedir



Amortismanlar

Birikmiş amortisman hesaplamalarında;

yeniden değerleme, 

edinim yılı, 

düzeltme,

ambarlararası devir,

HEK /hurda,

kurum dışı devir ,

kurum içi devir 

giriş/çıkış diğer hareketler, 

muhasebe birimi ile işletme sorumluları koordine/ eş güdümlü 

çalışılmalı uygunluğu sağlanmalıdır.



Teşekkürler...

Tedarik Planlama, Stok  ve Lojistik Daire Başkanlığı 

Taşınır/Depo Yönetimi Birim Birim Sorumlusu

0 312 5650362

neriman.yerlikaya@saglik.gov.tr
mkys@saglik.gov.tr
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