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Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı 

1.GÖREVİN ADI : Taşınır Kontrol Yetkilisi 

2.GÖREVİN KAPSAMI : Yabancı Diller Yüksekokulu 

3.GÖREVİN KISA TANIMI 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 

Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar. 

4.GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

 

4.1 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 kayıt işlemlerini takip etmek. 

4.2 Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerinin kayıt altına alınması  ve ambar memuruna teslim edilmesini 

takip etmek. 

4.3 Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yapılmasında Taşınır kayıt yetkilisine eşlik eder sayım cetvellerinin 

düzenlenip Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmesini takip eder. 

4.4 Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesinin, kayıt altına alınması ve 

arşivlenmesinin süreçlerini takip eder ve yapılmasını sağlar. 

4.5 Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara 

Uygunluğunu  kontrol  etmek. 

4.6  Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın olup olmadığını kontrol eder. 

4.7 Harcama Yetkilisinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

4.8 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Harcama Yetkilisine  karşı sorumludur. 

 



 

5.YETKİLERİ 

5.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

5.2  Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

6.EN YAKIN YÖNETİCİSİ 

6.1 Yüksekokul Sekreteri 

7.BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER 

7.1  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

7.2 En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

7.3 Taşınır Mal Yönetmeliğine ve  ilgili mevzuatı bilmek. 

7.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

8.SORUMLULUK 

8.1 Taşınır kontrol yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 

getirirken, Yüksekokul Sekreterine ve Müdüre  karşı sorumludur. 

 

 Taşınır Mal Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,  kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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