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SÜRECİN SORUMLULARI

Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Taşınır Kontrol
Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Hurda Tespit Komisyonu
İmha Komisyonu

SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ

Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Fakülte
Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan, Rektörlük

SÜRECİN SINIRLARI

Hurdaya ayrılacak taşınırın tespiti ile başlar, hurdaya çıkarma
işleminin yapılıp taşınırın kayıtlardan silinerek belgelerin
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesiyle son
bulur.
• Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı
halde kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı
bırakılması düşünülen taşınırların belirlenmesi için
Harcama Yetkilisi, Fakülte Sekreteri ya da Taşınır Kayıt
Yetkilisi tarafından bir “tespit” yaptırılır. Bu işlem, Taşınır
Mal Yönetmeliğinin 28/1 maddesinde belirtildiği gibi,
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı
halde teknik, sağlık, güvenlik veya fiziki nedenlerle
kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması

SÜRECİN ADIMLARI

gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde
oluşturulan komisyonun tarafından yapılır. Üç kişiden
oluşan komisyonun belirlediği taşınırların listesi Harcama
Yetkilisine sunulur.
• Kayıtlardan düşülmesi önerilen taşınırların hurdaya ayrılıp
ayrılmamasının uygun olup olmadığını belirlemek üzere,
Harcama Yetkilisi tarafından içerisinde uzman üyelerin de
bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon kurulur.
• Komisyonun değerlendirmesi sonucu hurdaya ayrılması
uygun görülen ve görülmeyen taşınırlarla ilgili gerekçeli
kararını harcama yetkilisine sunar. İmhasına karar verilen

taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
düzenlenir. Komisyon ayrıca, hangi taşınırların satış ya da
kırılmak suretiyle imha edileceğini raporunda belirtilir.
• Ekonomik değeri olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve
benzeri nedenlerle imha edilmesine karar verilen dayanıklı
taşınırların imhası için, harcama yetkilisi tarafından
içerisinde uzman kişilerin de bulunduğu en az üç kişilik bir
komisyon oluşturulur.
• İmha işlemi İmha Komisyonu tarafından veya komisyonun
gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır ve işin
sonunda İmha Tutanağı düzenlenir.
• İmha edilen taşınırlar Taşınır işlem Fişi düzenlenerek
kayıtlardan çıkarılır ve Taşınır İşlem Fişi, Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay Tutanağı ile diğer belgeler düzenleme
tarihini takip eden on gün içerisinde Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilir.
• Ekonomik değeri olan taşınırlar Taşınır işlem Fişi
düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır ve bu taşınırlar İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir. Taşınır İşlem
Fişi, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile diğer
belgeler düzenleme tarihini takip eden on gün içerisinde
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir
• Tamamlanan kayıttan düşme işlemi ile ilgili yazı, tutanak
ve diğer evraklar dosyalanır.

SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
SÜRECİ BAŞLAT

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve
fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı
bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan
komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin
belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

Komisyonca yapılan
değerlendirme sonucunda
hurdaya ayrılması uygun
görülmeyen taşınırlar
hakkındaki gerekçeli karar
harcama yetkilisine bildirilir

HAYIR

Hurdaya
uygun mu?

EVET

Komisyonca hurdaya
ayrılmasına karar verilenler
için ise kayıttan düşme
teklif ve onay tutanağı
düzenlenir

Taşınırın kayıtlı
değeri Maliye
Bakanlığı’nın
belirlediği tutardan
fazla mı?

EVET

Kayıttan Düşme Teklif ve
Onay Tutanağı Üst Yönetici
tarafından onaylanır

HAYIR

Kayıttan Düşme Teklif ve
Onay Tutanağı Harcama
Yetkilisi tarafından onaylanır

Taşınır satış
için İMİD’e
teslim edilir.

SÜREÇ SONU

EVET

Fişin ekine kayıttan
düşme teklif ve
onay tutanağının bir
nüshası bağlanır

Taşınırın
ekonomik
değeri var mı?

HAYIR

Hurdaya ayrılan veya imha
edilen taşınırlar taşınır
işlem fişi düzenlenerek
kayıtlardan çıkarılır

Ekonomik değeri olmadığı veya
teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri
nedenlerle imha edilmesine karar
verilen dayanıklı taşınırların imhası
için, harcama yetkilisi tarafından
içerisinde uzman kişilerin de
bulunduğu en az üç kişilik bir
komisyon oluşturulur. İmha işlemi
İmha Komisyonu tarafından veya
komisyonun gözetiminde uzman
kişiler tarafından yapılır ve işin
sonunda İmha Tutanağı düzenlenir.

