
Hizmet dışı bırakılması 
gereken taşınırlar ilgililer 

veya özel mevzuat 
çerçevesinde 

oluşturulan komisyon 
tarafından belirlenir. 

Kayıttan Düşme Teklif ve 
Onay Tutanağı, tespit 

komisyonu üyeleri 
tarafından imzalanır, 

harcama yetkilisi 
tarafından onaylanır.

İmha işlemi,  birimde 
komisyon veya 

komisyon gözetiminde 
uzman kişiler tarafından 

yapılır.
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Harcama yetkilisi 
tarafından biri taşınır 
kayıt yetkilisi, biri işin 
uzmanı en az 3 kişiden 

oluşan bir TESPİT 
KOMİSYONU 
oluşturulur.

Tespit komisyonu, 
taşınırları bulundukları 

yerde inceleyerek hangi 
taşınırların düşüleceğini, 

hangilerinin  
düşülmeyeceğini 

belirleyerek gerekçeli 
kararı imzalar ve harcama 

yetkilisine sunar.

Tespit komisyonu başkan 
ve üyelerine görev resmi 
yazı ile bildirilir ve yazıya 

düşümü yapılacak 
malzeme listesi eklenir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi 
tarafından KBS sistemi 

üzerinden Kayıttan 
Düşme Teklif ve Onay 
Tutanağı oluşturulur.

Harcama yetkilisi 
tarafından biri işin 

uzmanı 3 kişiden oluşan 
bir İMHA KOMİSYONU 

kurulur.

İmha işlemi 
sonucu tutanak 
düzenlenir ve 

komisyon üyeleri 
tarafından 
imzalanır. 

Sistem üzerinden Taşınır İşlem 
Fişi oluşturulur ve Taşınır Kayıt 
Yetkilisi tarafından imzalanarak 

kayıtlardan çıkarılır. 

Hurdaya ayrılarak madeni ve 
ahşap olarak ayrı ayrı satılır ya 

da laboratuarlarda eğitim 
malzemesi olarak kullanılmak 
üzere, tutanakla talep eden 

birimlere teslim edilir.

Değerlendirilmesi 
teklif edilen taşınır 

listesi ilgililer 
tarafından 

imzalanarak 
harcama yetkilisine 

sunulur.

Düşüm 

kararı uygun 

görüldü 

mü?

Düşüm 
işlemi 

yapılmaz.
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E

TİF, Kayıttan Düşme Teklif ve 
Onay Tutanağı, Tespit 

Komisyonu kurulması ve 
Tespit Komisyonunun raporu 
ön yazı ile 10 gün içerisinde 

Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığına gönderilir.

 Düşüm 

nedenleri 

farklı mı?

Kayıttan düşme nedeni 
farklı olan taşınırlar için 

ayrı ayrı Kayıttan 
Düşme Teklif ve Onay 
Tutanağı düzenlenir.
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 Kırılan, 

arızalanan 

taşınırda kişi 

kusuru var 

mı?

Gerçeğe uygun 
değer üzerinden ilgili 
mevzuat hükümleri 

uygulanmak 
suretiyle ilgiliden 

tahsil edilir.
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Düşüm işlemi ile 
ilgili bütün belgeler, 

birim tarafından 
arşivlenir.
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Tespit 

komisyonu,  

hurdaya ayrılan 

malzemeler için satış 

kararı mı 

verdi?
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