
Doküman No: 10

Yayın Tarihi: 17.10.2018

Revizyon No: ------

Revizyon Tarihi: -------

Sayfa No: 1

HAZIRLAYAN

Hatice ÖKTEN

MYO Sekreteri

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL

Hatice ÖKTEN

MYO Sekreteri

ONAYLAYAN

Doç.Dr.Yunus BİÇEN

MYO Müdürü

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

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

UNVANI               :BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

ADI SOYADI       : FATMA KOCATÜRK

GÖREVLERİ

YETKİLERİ

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

SORUMLULUKLARI

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Taşınır Kayıt 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 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,

ğ) Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak, değer tespit komisyonuna bildirmek,

h) Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

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

i)Telefon fatura ödemesi ile ilgili evrakları hazırlamak, 

j)Öğrencilerin zorunlu staj işlemlerinde (ara staj ve yaz stajı) sigorta giriş-çıkış ve prim ödemelerini yapmak, 

k)Kantin kafetarya ve yemek hizmetleri ile ilgili işlemleri takip etmek,

l) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince;

Yazı İşleri Birimi:

a) Yüksekokulun yazışmalarını yapmak, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak,

b) Gelen-giden evrakları kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgili birimlere göndermek,

c) İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini sağlamak,

d) Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlamak ve duyurmak, 

e) Müdürlüğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, 

f) Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,

g) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.


