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Görev Adı (Unvan Adı) Memur Birimi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

Bağlı Olduğu Unvan Şube Müdürü Alt Birim Taşınır Birimi 

Temel Görev ve Sorumluluklar 

1-Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene kabulü yapılanları cins ve niteliklere göre sayarak, 

devralmak, ölçerek teslim alarak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki 

ambarlarda muhafazasını sağlar. 

2-Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü 

yapılmadan kullanıma verilmesini önler. 

3-Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge cetvelleri düzenleyerek ve taşınır yönetim 

hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir 

4-Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder. 

5-Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli 

tedbirleri alır ve alınmasını sağlar. 

6-Ambar sayımı ve stok kontrolü yapar. 

7-Harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisi ve satınalma 

hizmeti ile ilgili Şube Müdürüne bildirir. 

8-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar ve yaptırır 

9-Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur. 

10-Taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar. 

11-Taşınırla ilgili kayıtları doğru ve sistemli tutar. 

12-Taşınır işlemlerini mevzuatına göre yürütür. 

13-Taşınır belgelerini muhafaza eder. 

14-Demirbaş kayıtlarını düzenli ve sistemli tutar. 

15-Başkanlığın satınalma birimiyle koordineli çalışır. 

16-Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapar. 

17-İş hacmi yoğun olan birimlere, amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak. 

18-Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite 

hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

19-Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarına uygun olarak yapmak, 

20-Kültür Hizmetleri Şube Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken Şube Müdürüne ve Daire Başkanına karşı sorumludur. 

 
 

Bu Dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine 

getirmeyi kabul ediyorum. (…/…/20….) 

 

        Çalışan                     Onaylayan 


