
Sıra No Taşıtın Cinsi

Azami Satın Alma 

Bedeli (TL)

1-a (*) Binek otomobil 220.700

1-b (**) Binek otomobil 242.700

2- Binek otomobil 79.100

3- Station-Wagon 82.800

4- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 141.200

5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 127.700

6- Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 186.000

7- Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 113.400

8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 143.900

9- Panel 111.500

10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 244.900

11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) 383.000

11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 872.500

12- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) 143.800

13- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) 211.900

14- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) 257.500

15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 258.900

16- Ambulans (Arazi hizmetleri için) 324.300

17- Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) 113.800

18- Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) 17.400

19- Motorsiklet (En az 601 cc.lik) 41.700

20- Bisiklet 3.900

21-a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

22- Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

(*)  237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.

(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.

NOT : 1- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir. Bu fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. 

           6- Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce hizmet alımı suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan taşıtlar, idarelerin yıl içinde edinebilecekleri taşıtları gösteren (T) işaretli cetvelde Hazine ve Maliye 

              Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar arasında yer alan 100 adet “T-22 diğer taşıtlar”dan karşılanmak üzere, cinsi ve adedi ilgili idarenin talebi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak 

             Cumhurbaşkanı kararınca bedeli ilgili idare bütçesinden ödenmek ve ilgili mevzuatında yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla satın alma suretiyle edinilebilir. 

           8- İhtiyaç fazlası taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmeksizin merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bedelsiz olarak  devredilebilir. Devredilecek taşıtlara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

           Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü alınır. 

           7-Sağlık Bakanlığı ile hastanesi bulunan yükseköğretim kurumlarına yıl içinde hibe edilen ambulanslar,  300 adedi geçmemek üzere bu cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Cumhurbaşkanı kararıyla edinilebilir.

T- CETVELİ

KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

              Jandarma Genel Komutanlığı için 15 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 5 adedi geçemez.

           3- İdarelerin edinebilecekleri taşıtları gösterir cetvellerde yer alan taşıtların cinslerini, Strateji ve Bütçe Başkanlığının  uygun görüşü üzerine değiştirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

           5-237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası gereğince mübadele yoluyla satın alınacak taşıt sayısı, Milli Savunma Bakanlığı için  50  adedi,

           2- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılı içinde edilinilecek zırhlı taşıtlar bu cetvele tabi değildir.

           4- Cumhurbaşkanlığı ve TBMM tarafından edinilecek taşıtların cinsi ve fiyatı bu Kurumların üst yöneticileri tarafından belirlenir. 


