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BÖLÜMÜ             : ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI BİRİMİ     : Yüksekokul Sekreteri

UNVANI              : Taşınır Kayıt Yetkilisi-Satın Alma

ADI SOYADI      : Önder ÖZDEMİR

d) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve

taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre

sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları

sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri

nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak

üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

GÖREVLERİ

"Taşınır Mal Yönetmeliği" ve "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;

i)  Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

j) Görev alanı ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve bilgisini güncel tutmak,

k) Birimlerin satın alma taleplerini almak,

l) Meslek Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile

birlikte tespit etmek, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine gerekli bilgiyi vermek.

e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için

gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin

altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve

yaptırmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere

taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.

ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve

noksanlıklardan sorumlu olmak.

m) Meslek Yüksekokulunda görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden

istatistiki bilgileri tutmak,

n)  Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
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GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN

Recep SARI Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN

Yüksekokul Sekreteri Müdür

HAZIRLAYAN

Önder ÖZDEMİR

Bilgisayar İşletmeni

a) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve

noksanlıklardan sorumlu olmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun

olarak yerine getirirken, Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

a) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

SORUMLULUKLARI

"Taşınır Mal Yönetmeliği", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;

YETKİLERİ

"Taşınır Mal Yönetmeliği", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;


