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GÖREVLERİ 

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

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

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

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

e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere

karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

f) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen
azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî

stok seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve

maksimum devir hızına göre belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek

h) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol
etmek, sayımlarını yapmak.

i) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama
yetkilisine sunmak.

j) Talep eden birimlerin gereksinmelerini karşılamak üzere, malzeme
ihtiyaç planlamasını yapılmak, üretim ve tüketim noktaları arasındaki
mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile
depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanmak, uygulanmak ve
kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasını yönetmek.

k) Yürüttüğü tüm iş ve işlemler ile ilgili yazışmaların dosyalama ve arşivleme
işlemlerini yapmak,

l) Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları,
Hizmet Alımları, Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması,

m) Mevcut bina, araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve
onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak,

n) Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili
evrakları hazırlamak Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa
fiyat araştırması yapmak,

o) Onay belgesi, Yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek, Satın
alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak,

p) Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının
yapılmasını sağlamak,

q) Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak
ve arşive kaldırmak,

r) Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.



YETKİLERİ 

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

b) Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
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