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T.C. 
SİLVAN KAYMAKAMLIĞI 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

          ÇOK ACELE 
 

Sayı : B.08.4.MEM.0.21.54.18-809-7829       09/12/2011 
 
Konu : TİF Modülü 
 
 

SİLVAN ………………… MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 
İlgi : a) 17.11.2011 tarihli ve 36968 sayılı İl Milli eğitim Müdürlüğü yazısı 
   b) 22.11.2011 tarihli TT YİBO Toplantı Salonunda yapılan 1. Toplantı 
   c) 07.12.2011 tarihli TT YİBO Toplantı Salonu’nda yapılan 2. Toplantı 
   d) 07.12.2011 tarihli silvan.meb.gov.tr’de duyurusu yapılan TİF Mevzuatı 
 
 
 İlgi (a) tarih sayılı yazıya istinaden ilgi (b) tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
gelen yetkililer başkanlığında 1. Toplantı, ilgi (c) tarihinde yanlış anlamaların önüne geçmek 
ve mevzuatı duyurmak için Müdürlüğümüz başkanlığında 2. Toplantı yapılmış, ilgi (d) tarihli 
web site duyurusu ile de okul/kurum müdürlüklerinin inceleme zorunluluğu bulunan Mevzuat 
yayınlanmıştır. Bağlı Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerinin katılım zorunluluğunun bulunduğu 
bu toplantılara katılmayanlar hakkında TİF Modülü ile ilgili ileride çıkacak sorunlardan 
dolayı gerekli yasal işlemlere başlanacaktır. Bu doğrultuda olmak üzere; 
 

1. Liseler, Anaokulları, HEM, Öğretmenevi ve RAM ve TT YİBO’da harcama 
yetkilisi Okul/Kurum müdürü, ilköğretim okullarında ise harcama yetkilisi İlçe 
Milli Eğitim Müdürüdür. Harcama yetkilileri ilgi (d) mevzuatı gereği bütün 
sorumluluğu üzerlerine almaktadırlar. 

2. Harcama yetkilisi Müdürlüğümüzden bağımsız olan okul/kurumlarda Taşınır 
Kayıt ve Kontrol Yetkilisi harcama yetkilisince görevlendirilen kişi olup harcama 
yetkilisinin imzasıyla bu görevlendirmeye onay verilmesi ve derhal 
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmekte, tüm ilköğretim okullarında ise 
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Okul Müdürü olup bu konuda herhangi bir 
onaya gerek duyulmamaktadır. Ayrıca Modüldeki Kurum Bilgilerinin bu 
doğrultuda güncellenmesi gerekmektedir. 

3. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri çeşitli nedenlerle görevlerinde 
ayrıldıklarında mutlak surette “AMBAR DEVİR TESLİM TUTANAĞI” 
düzenleyerek ambarları teslim etmeleri gerekmektedir. Ambar Devir Teslim 
Tutanağı düzenlemeden ayrılan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ileride 
doğabilecek sorunlardan sorumlu olup bu sorumluluktan kurtulamazlar. Ayrıca 
bu değişikliğin 5018 sayılı yasa gereği Sayıştay Başkanlığına bildirilmek üzere 
Müdürlüğümüze 15 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir. 
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4. Harcama yetkilisi konumu bulunan okul/kurumlar ile Merkez ve Bağımsız 
ilköğretim okullarında Tif Giriş ve Çıkış işlemi yapıldığında Tif Fişlerinin Mal 
Müdürlüğüne bildirilmesi, ikinci kademesi olmayan bağlı köy ilköğretim 
okullarında ise giriş ve çıkış fişlerinin SGB’nin 2008/41 nolu Genelgesi 
doğrultusunda belirtilen süreler içerisinde Müdürlüğümüze bildirilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde 5018 sayılı yasa gereği suç işlenmiş sayılmaktadır. 
Böyle durumda olan okullar tespit edildiğinde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
hakkında suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

5. Bağlı bir köy ilköğretim okulu diğer bir ilköğretim okuluna malzeme verdiği 
zaman sistem üzerinden ilgili okula AMBARLAR ARASI DEVİR YOLU ile 
malzemeyi devredecek. Bu işlemde SGB’nin 2008/41 nolu Genelgesi 
doğrultusunda hareket edilecektir. Bu işlemden dolayı Mal Müdürlüğüne Taşınır 
İşlem Fişi bildirilmeyecektir. Bu işlem dışında kalan bütün devir işlemlerinde 
Müdürlüğümüze Taşınır İşlem Fişi’nin gönderilmesi gerekmektedir. Diğer 
okul/kurum müdürlükleri ise bu durumlarda Mal Müdürlüğü’ne mevzuat 
çerçevesinde Taşınır İşlem Fişlerini götürmek durumundadırlar. 

6. Tüketim Malzemelerinin ambarda bekletilmeden çıkışının Tüketime Verme 
yoluyla yapılması ve Çıkış Fişlerinin 3 aylık dönemler halinde Mal Müdürlüğüne 
gönderilmesi. (Bağlı köy ilköğretim okulları ise bu fişi sadece Müdürlüğümüze 
getirecektir.) 

7. Ek-1’de yer alan Sorularla Mevzuat Çalışması’nın dikkatlice incelenmesi. 
8. Ek-2 Yıl Sonu İşlemleri Kılavuzu doğrultusunda istenen tüm çalışmaların 

sırasıyla yapılması ve belirtilen tarihte istenen evrakların Müdürlüğümüze elden 
teslim edilmesi gerekmektedir. 
 

Yukarıda sıralanan açıklamalar doğrultusunda gerekli çalışmaların titizlikle yapılması  ve 
işbu yazının tüm sorumluluğunun okul/kurum müdürlerinde olacağının bilinmesi hususunda; 

 
Gereğini önemle rica ederim. 

 
 

Seyithan ERBOĞA 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 
EKLER    : 
Ek-1: Sorularla Mevzuat Çalışması 
Ek-2: Yılsonu İşlemleri Kılavuzu 
 
 
DAĞITIM    : 
Liseler, Tüm İlköğretim Okulları, 
Anaokulları, RAM, HEM ve Öğretmenevi 
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1-) 19.6.2010/27616  RG’de Yayınlanan 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 

 
 
 
1. Harcama yetkilisi kimdir? 4.m (d) (e) 
2. Hurda nedir? 4.m (f) 
3. Taşınır mallar kaç çeşittir? 4.m (ç) (ğ) (p) (r) 
4. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi kimdir? 4.m (n) 
5. Üst Yönetici kimdir? 4.m (s) ve SGB’nin 2010/20 Genelgesi 
6. Sorumluluklar ne ve sorumlular kimlerdir? 5.m 
7. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevleri nelerdir? 6.m 
8. Mal Müdürlüğünün sorumluluğu ve görevleri? 8.m 
9. Taşınır İşlem Fişi nedir, kaç nüsha çıkarılır? 10.m 
10. Zimmet Fişi nedir, kullanım yerleri ve muhafazası nasıldır? 

10.m (b) (ç) 
11. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı nedir, kaç nüsha 

alınır, onay süreci ve kullanımı nasıldır? 10.m (e) 
12. Ambar Devir Teslim Tutanağı nedir, kimler arasında 

tutulur, kaç nüsha düzenlenir ve muhafazası nasıldır? 10.m 
(f) 

13. Sayım Tutanağı nedir, muhafazası nasıldır? 10.m (g) 
14. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli nedir? 10.m (ğ) 
15. Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli nedir, kullanımı 

nasıldır? 10.m (h) 
16. Taşınırın giriş kaydı hangi sebeplere dayanarak yapılabilir? 

12.m (a) (b) (c) 
17. Taşınıra değer biçilmesi ve Değer Tespit Komisyonunun 

görevi? 13.m 
18. Taşınırın giriş kaydından sonra Taşınır İşlem Fişi kaç nüsha 

çıkarılır, kullanımı nasıldır? 15.m (1) (2) 
19. Muayene ve Kabul Komisyonunun görevi nedir? 15.m (3) 
20. Bağış durumunda taşınırın giriş kaydı ve Taşınır İşlem Fişi 

muhafazası nasıl yapılır? 16.m 
21. Sayım sonrası Sayım Fazlası olarak tespit edilen taşınırın 

giriş kaydı ile değer tespiti nasıl yapılır? 17.m 
22. Tüketime verme yoluyla çıkışı yapılan malzeme iade 

edildiğinde yapılacak işlemler? 18.m (1) (2) 
23. Zimmetleme yoluyla çıkışı yapılan malzeme iade 

edildiğinde yapılacak işlemler ile zimmet fişinde yapılacak 
değişiklik nedir? 18.m (3) 

24. Devir olarak gelen malzemenin giriş kaydı nasıl yapılır, 
Taşınır İşlem Fişi kaç nüsha düzenlenir ve kullanımı 
nasıldır? 19.m 

25. İç imkanlarla üretilen taşınırların girişi nasıl yapılır? 21.m 
26. Tüketime verme yoluyla çıkışı yapılacak taşınır hangi 

belgeye istinaden tüketime verilir, Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenir mi? 22.m (1) (3) 

27. Tüketme verme yoluyla taşınır mal çıkışı yapmanın temel 
kuralı nedir? 22.m (4) 

28. Taşınırın kullanma verilmesinin (zimmet) yolu nedir? 23.m 
29. Devir yoluyla taşınır çıkışı nasıl yapılır, Taşınır İşlem Fişi 

kullanımı nasıldır? 24.m 
30. Satış yoluyla taşınırın çıkışı nasıl yapılır? 26.m 
31. Kullanılamaz hale gelme, yok olma ve sayım noksanı 

nedeniyle taşınırın çıkışının yapılması, işlemin 
Soruşturmalık olması ve sorumluluk sahiplerine yaptırımı 
nasıldır? 27.m 

32. Hurdaya ayırma yoluyla taşınırın çıkışı hangi aşamalarda 
yapılır, karar sonrası Harcama Yetkilisince görevlendirilen 
Araştırma Komisyonunungörevi nedir? 28.m (1) (2) (3) 

33. Hurdaya ayırma tutarı ve onay durumuna etkisi ile imza 
yetkileri? 28.m (4), Maliye B.’nin 2011/1 nolu Genelgesi, 
SGB’nin 2010/20 nolu Genelgesi 

34. İmha edilecek malzemenin kararı nasıl alınır? 28.m (5) 
35. Hurdaya ayırma yoluyla taşınır çıkışı yapıldığında hangi 

evrak tutulur? 28.m (6) 
36. Bölünen veya birleşen harcama birimlerinin iş ve işlemleri 

nelerdir? 29.m 
37. Mal Müdürlüğüne götürülecek evrak hangileridir ve Mal 

Müdürlüğünün görevleri? 30.m 
38. Kamu İdareleri arasında devir nasıl yapılır? 31.m 
39. Taşınırların sayımı nasıl yapılır? 32.m (1) 
40. Sayım Kurulu’nun görevi nedir? 32.m (2) 
41. Yıl Sonu Hesabı nedir? 32.m (9) 
42. Taşınır Yönetim Hesabı nedir? 34.m (1) 
43. Taşınır Yönetim Hesabı hangi cetvellerden oluşur? 34.m 

(2) 
44. Yıl sonu işlemlerinde hazırlanacak En Son Düzenlenen 

Taşınır İşlem Fişini Gösterir Tutanak nasıl hazırlanır? 34.m 
(2ç) (örnek eklidir.) 

45. Taşınır Mal Yönetmeliği Modülündeki kurum bilgileri 
ekranına işlenmesi gereken bilgiler nelerdir? 38.m (3) 

46. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri kim tarafından 
yürütülür? 41.m 

 

2-) STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ 
2008/41 NOLU GENELGESİ 

 
 
 

 Hata düzeltme seçeneği hangi durumlarda kullanılır? 
1.1 

 Birimler arası devir nasıl yapılır ve parasal sınırlar 
nedir? 2. Maliye B.’nin 2011/1 nolu Genelgesi, 
SGB’nin 2010/20 nolu Genelgesi 

 Devir işlemleri hangi aşamalarda gerçekleşir? 2.1 ve 
2.2 

 Bağış, hibe ve yardım yoluyla edinilen taşınırların 
kaydı nasıl yapılır? 4. 

 Tüketime verme yoluyla çıkış ve Taşınır İşlem Fişi 
kullanımı nasıldır? 6. (ç) 

 İkinci kademesi olmayan ilköğretim okullarıyla ilgili 
düzenleme ve durumları nedir, bu okulların yıl Sonu 
Harcama Yönetim Hesabı kim tarafından verilir? 

 İkinci kademesi olmayan ilköğretim okulları sisteme 
taşınır giriş ve çıkış işlemlerini nasıl yapacaklardır? 6.2 

 Taşınır İstek Belgesi nedir, kullanımı nasıldır? 6. (ç) (d) 
 İkinci kademesi olmayan ilköğretim okulları Kayıttan 

Düşme Teklif ve Onay Tutanağını kaç nüsha düzenler 
ve nereye teslim eder? 6. (g) 

 İkinci kademesi olmayan ilköğretim okullarının kendi 
aralarında malzeme devir işlemleri nasıl yapılır? 6. (ğ) 

 Devir gelen malzeme ilköğretim okulları tarafından 
hangi yollarla kabul edilir? 6 (m) (n) 

 İkinci kademesi olmayan ilköğretim okullarının yıl 
sonu işlemleri nasıl yapılacak? SGB’nin 18.01.2008 
tarihli ve 281 sayılı yazısı 

 
NOT: 07.12.2011 tarihinde http://silvan.meb.gov.tr/ web 
sitemizde duyurusu yapılan mevzuatı da ayrıca incelemeniz 
gerekmektedir. 

[ÖRNEK] 4.m (d) (e): 4. MADDE’nin (d) ve (e) bentleri. 

[ÖRNEK] 1.1: 1. Başlığın 1. Alt başlığı 

EK-1 SORULARLA MEVZUAT ÇALIŞMASI 
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YILSONU İŞLEMLERİ KILAVUZU 
 

Aşağıda açıklaması yapılan (a) (b) (c) (d) maddelerindeki cetveller ikişer nüsha 
olarak çıkarılacaktır. (Bir takım imzalanıp fotokopi ile çoğaltma yoluna gidilmeyecektir.) Mal 
Müdürlüğü kayıtlarıyla denklik sağlandıktan sonra evrakın 1 nüshası ve varsa Tif fişleri 
19.12.2011 Pazartesi günü Müdürlüğümüze resmi yazıyla teslim edilecektir. (Bağlı köy 
ilköğretim okulları (a) (b) ve (d) maddesindeki işlemlerden sorumlu olup Mal 
Müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.) 
 

Yılsonu Taşınır yönetim Hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşmaktadır. 
a) Yıl Sonu Sayımına İlişkin Sayım Tutanağı 
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 
c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 
d) Yıl Sonu İtibarıyla En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Sıra Numarasını gösterir 
Tutanak. 
 
a) Yıl Sonu Sayımına İlişkin Sayım Tutanağı 

1) Tüm okul/kurumlarımız; https://mebbis.meb.gov.tr/login1.aspx adresine kurum 
kodu şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Taşınır Mal Yönetmeliği Modülünü, Yıl Sonu İşlemleri, 
Harcama Birimi Yönetim Hesabı ekranında “Yazdır” butonuna tıklayıp yılsonuna ait sayım 
tutanağını alacaklardır. 

 
2) Sayım tutanakları, en az 3(üç) kişiden oluşacak “Taşınır Mal Sayım Kurulu” (bağlı 

köy okulları, sayım kurulunu köy sakinlerinden de oluşturabilirler.) tarafından 
ambarlardaki taşınırlar  sayılarak bulunan miktar tutanağın Ambarda Bulunan Miktar 
sütununa işlenecektir. 

3) Yapılan sayım sonucunda bulunan mal miktarlarıyla sistemdeki mal miktarları 
karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonunda, Fazla veya Noksan bulunulan mallar ilgili sütunda 
ilgili satırlara yazılacaktır. 

4) Karşılaştırma sonucunda fazla bulunan taşınırlar için mevzuat doğrultusunda Tif 
Girişinden Sayım Fazlası  işlem türü seçilerek, fazla bulunulan mal miktarlarının girişi 
mevzuat doğrultusunda yapılacak ve Taşınır İşlem Fişi çıkarılacaktır. Bu fişin bir nüshası 
Yılsonu evrakları ekinde Mal Müdürlüğüne götürülecektir. (Bağlı köy okulları ise bu fişi 
sadece Müdürlüğümüze getirecektir.) 

5) Karşılaştırma sonunda eksik bulunan mallar için öncelikle bu durumun 
soruşturmalık olabileceği bilinmelidir. Hatalı girişler nedeniyle eksik söz konusu ise mevzuat 
doğrultusunda tutanak tutulacak ve SGB’nin 2008/41 nolu Genelgesi doğrultusunda Toplu Tif 
Çıkışı Hata Düzelme bölümünden malzemelerin çıkışı yapılacak, varsa doğru girişler yine 
Hata Düzeltme olarak sisteme işlenecektir. Yine Fişler ilgili yerlere götürülecektir. Sayım 
esnasında hurda mal tespit edildiğinde Harcama Yetkilisinin onayıyla Sicil Numaralı Çıkış 
Ekranı Hurda, imha ve yok olma bölümünde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 
mevzuattaki kılavuz doğrultusunda düzenlenecek, son aşama gerçekleştirilmeden önce 
tutanak onaya sunulacaktır. Onay sonrası çıkış işlemi sonlandırılacak ve Tif Fişi sistemden 
alınacaktır. Bu işleme ait tutanak ve fişler yine ilgili yerlere gönderilecektir. Kasıt, kusur, 
ihmal; hırsızlık, yangın vs. dolayısıyla eksik çıkan malzeme için yine hurdaya ayırma yoluyla 
çıkışı yapılacak, ilgili tutanaklar işlemin dayanağı olup kasıt, kusur, ihmali bulunan kişiye 
zimmet çıkarılacaktır.  

EK-2 
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b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 
Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra  Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 

sistemden alınacak sayım tutanağıyla karşılaştırılarak kontrol edilecektir.  

 
Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Taşınır 

Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Sayım Kurulu tarafından imzalanacaktır. 
 

c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 
Sistemden alınacak diğer cetvel ise Harcama Birimi Yönetim Hesabı cetvelidir.  

 
Bu cetvel ile Mal Müdürlüğü kayıtlarındaki cetvel karşılaştırılarak denklik kontrolü 

yapılacaktır. Denklik yoksa ilgili fişler çıkarılarak Mal Müdürlüğüne götürülecek ve hesaplar 
denkleştirilecektir. Denkleştirme işlemi sonrası bu evrak ilgili  personel ve harcama yetkilisi 
tarafından imzaladıktan sonra, mal müdürlüğündeki muhasebe yetkilisine imzalatılacaktır. 
(İkinci kademesi olmayan bağlı köy okulları Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı 
Cetvelini çıkarmayacaklarından bu işlemleri yapmayacaklardır.) 

 
d) Tüm okul/kurumlarımız Yıl Sonu İtibarıyla En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Sıra 
Numarasını (Tif İşlemleri, Tif Giriş Çıkış Listeleme bölümü Detaylı Giriş ve Detaylı 
Çıkışta 2011 yılında en son düzenlenen Fişin sıra numarası yazar.) gösterir Tutanağı 
yılsonu evrakları ekinde Müdürlüğümüze getireceklerdir. Tutanak formatı aşağıdadır. 
 

 
 
 
NOT: Tüm okul/kurumlarımız işlemler esnasında yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak e-mail 
yoluyla Müdürlüğümüze yardım talebinde bulunulabilirler. 
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