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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

DADAY NAFİ ve ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
GÖREV TANIMI FORMU 

 
BİRİM: 

 
Taşınır Kayıt Kontrol 

 
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: 

 
Yüksekokul Sekreterliği 

 
 
GÖREVİN KISA TANIMI: 

 
Demirbaş ve diğer malzemelerin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
mevzuat hükümlerine göre mal girişlerini-çıkışlarını yapmak ve 
mal / hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak, alınan 
malzemelerin kontrol edilerek depolanmasını sağlamak, yılsonu 
sayım işlerini yapmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. 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, 

2. 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, 

3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve 
taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek, 

4. Dayanıklı Taşınır Teslim işlemlerinin yürütülmesi, 
5. Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak, 
6. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, 
7. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması, 
8. Uygunluk onay işlemlerinin yapılması, 
9. Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması, 
10. Mali yıl sonunda sayım cetvellerinin hazırlanması., 
11. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması, 
12. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin 

yapılması, 
13. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin 

altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, 
14. Taşınırlara ait envanterin idamesi (envantere alma, çıkarma, aktarma), 
15. Taşınırların kullanımdan çıkarılması, atımı/satımı/imhası, başka bir taşınırla değiştirilmesi, 
16. Satın alma ve evrakların düzenlenmesi, 
17. Oda Demirbaş listelerinin düzenlenmesi, 
18. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için 

gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, 
19. Okulumuzda bulunan demirbaş malzemelerin numaralandırılması ve durumlarının takip edilmesi, 
20. Sene sonu itibariyle alınan sarf malzemelerin ve mevcut bulunan demirbaş malzemelerin ayrı, ayrı, 

fonksiyonel koduna göre icmal listelerinin hazırlanması, kontrollerinin yapılıp imzalanıp onaylanması 
ve strateji Daire Başkanlığına gönderilmesi, 

21. Eksik malzemelerin alınması için malzeme listesinin tespiti. 
  



DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ: Tüm Birimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


