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Ġlgi  :  26/12/2008 tarih ve 207 sayılı yazınız. 
  

 Ġlgi yazınızda, 237 sayılı TaĢıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde belirtilen valilik makam 

hizmetlerinde kullanılacak olan araçların azami bedellerinin her yıl bütçe kanununun T cetvelinde 

belirtilen kriterlerinin, belediyelerin ve il özel idarelerinin bütçelerinden makam araçları satın 

almalarında da bağlayıcı olup olmadığı hakkında Bakanlığımız görüĢü sorulmaktadır. 

 237 sayılı TaĢıt Kanununun 10 uncu maddesinde  “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 

idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne Ģekilde olursa olsun edinebilecekleri taĢıtların cinsi, 

adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) iĢaretli cetvelde 

gösterilir.  

 Yukarıda sayılanlar dıĢında kalan kurum ve kuruluĢlar tarafından bu Kanun gereğince taĢıt 

edinilebilmesi, edinilecek taĢıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek 

suretiyle önceden alınmıĢ Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve 

bunların bağlı kuruluĢları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taĢıt edinirler.  

 ĠçiĢleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "Ġl 

Valileri" taĢıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.  

            Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı hariç) emir ve 

zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) 

araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dıĢında 

hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menĢeli binek ve station-wagon cinsi taĢıt edinilemez. 

Yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taĢıtlar yabancı menĢeli sayılır. Bu oranı artırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 

 BaĢbakanlık tarafından çıkartılan 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin Kapsam 

BaĢlığının ikinci paragrafında “ Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler, 

müessese ve iĢletmeler ise bu genelgenin gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması ile ilgili bölümüne 

tabidir.” Hükmünü taĢımakta olup özel idare ve belediyeler genelgenin taĢıtlara iliĢkin bölümünden 

istisna edilmiĢtir.  

 Mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde, il özel idareleri ve belediyelerin kendi 

meclislerinin kararı ile taĢıt edinebilecekleri, il valilerinin taĢıtlarının TaĢıt Kanununa ekli 1 sayılı 

cetvelde yer almalarından dolayı Kanunun yerli muhteva oranlarına iliĢkin hükümlerine tabi 

olmadıkları, belediyelerce alınan taĢıtların ise Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı listede yer almamaları 

dolayısıyla genel hükümlere tabi olduğu değerlendirilmektedir.     

 Bilgilerinize arz ederim.        
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