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PERSONEL GÖREV TANIMI 

Yayın Tarihi 17/01/2022 

Revizyon Tarihi - 

Yürürlük Tarihi - 

Sayfa Sayısı 2 

 

 

 

Görevin/Ġşin Kısa Tanımı 
 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda Birime ait tüketim ve taşınır (demirbaş) malzemelerinin 

kayıt işlemleri ile takip ve kontrolünü Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yerine getirmek. 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 

 Birim depo sorumlusu olarak görev yapmak, 

 Birim taşınır kayıt yetkilisi olarak periyodik (günlük-haftalık-aylık-üç aylık-yıllık vb.) yapılması 

gereken işlemleri belirtilen süreler içerisinde yerine getirmek, 

 Kullanımda olmayan ve program üzerinde depoda görünen malzemelerle fiilen depoda bulunan 

malzemelerin sayısal ve nitelik olarak eşit olmalarını sağlamak, 

 Birim bütçesi hazırlık çalışmalarına katılmak, 

 Birim kayıtlarında bulunan malzemelerin kullanıma verilmesi durumda kişi veya toplu zimmet 

işlemlerini yapmak, 

 Birim tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve amirlerine bildirmek, 

 Gerçekleştirilen etkinlik sürecinde koordinasyon ve kontrol, etkinlik sonrası temizlik, hasar ve 

varsa tadilat kontrolü ile raporlamak, 

 Satın alınan, nakil veya hibe yoluyla birime gelen tüketim ve demirbaş malzemelerinin birim 

deposuna girişini sağlamak ve bu belgeleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek, 

 Nakil giden, hurdaya ayrılan, zayi olan veya kayıttan düşen malzemelerle ilgili devir işlemleri ile 

kayıt terkin işlemlerini yürütmek, 

 Oda ve bölümlerde kullanımda bulunan taşınır malzemelerin oda demirbaş listelerini oluşturmak, 

imza altına almak ve uygun yerlere asılmasını sağlamak, 

 Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına 

alınmasını muhafaza edilmesini ve arşivlenmesini sağlamak, 

 Taşınırların yılsonu sayım işlemleri ile ilgili gerekli belgeleri düzenlemek, imza altına alınmasını 

sağlamak ve bu belgeleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek, 

 Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek, 

 EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak, 

 Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak, 

 İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek. 

Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Görev Unvanı Taşınır Kayıt Yetkilisi 

Üst Yöneticisi Taşınır Kontrol Yetkilisi 

Bağlı Bulunduğu Yöneticileri 
Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Daire Başkanı,  

Taşınır Kontrol Yetkilisi 

Yokluğunda Vekâlet Edecek 

Taşınır Kayıt Yetkilisi herhangi bir nedenle görevinde olmadığı 

durumlarda görevlerini bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından 

vekâleti uygun görülen personel tarafından yerine getirilecektir. 
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 Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekâlet edeceği personele ait işleri yapmak. 

 Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek, 

 Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı 

Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Daire Başkanına karşı sorumludur. 

 

 

 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, 

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim. 
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Filiz ÖZDEN YILMAZ 
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