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HAZIRLAYAN

Personel İşleri Birimi 

Personeli 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL

MYO Sekreteri

ONAYLAYAN

MYO Müdürü

Yüksekokuldaki idari işlerden dolayı Üniversitenin genel idari işleyişine uygun olması ve birlikteliğin sağlanması bakımından Yüksekokul Sekreterine karşı

sorumludur.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

GÖREVİ               : Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Personeli

GÖREVLERİ

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi:

a) Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik

malzemeleri, makine ve teçhizat alım

ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale/doğrudan temin ile satın alım işlemlerinde satınalma birimi ile eşgüdümlü çalışmak.

b) Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek.

c) Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip etmek.

d) Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak.

e) Satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlemek.

f) Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletmek.

g) Taşınır İşlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

h) Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak, ilgili malzemelerin hurdaya ayrılması işlemlerini yapmak.

i) Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak.

j) Malzeme talep yazıları ile yıl sonu sayım - döküm ve Sayıştaya gönderilecek listeler ile ilgili işlemleri takip etmek.

k) Yaz Stajıyla ilgili süreçleri (öğrencilerin işe giriş bildirgelerini, işten çıkış bildirgelerini ve maaş ödemeleriyle ilgili işlemler vb) takip edip gerekli işlemleri yerine

getirmek.

l) İş kazalarını zamanında SGK sistemine işlemek ve ilgili mercilere başvurunun yapılmasını sağlamak.

j) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

Mali İşler:

a) Doğrudan temin ve Bakım onarım işlemleriyle ilgili satın alma (3.2. ve3.7 alımları) süreçleri yürütümek ve ilgili evrakların Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına

zamanında ulaştırılmasının takibini yapmak.

b) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

SORUMLULUKLARI


