
 

 

1. BİRİM:Ambar veya ilgili depo 

 

2. GÖREV ADI: Depo – Ambar Memuru 

 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Sorumlu Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhekim Yrd., Başhekim 

 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Ambar-depo memuru 

 

5. GÖREV DEVRİ:Diğer Ambar-depo memuru 

 

6. GÖREV AMACI:taşımnır mal yönetmeliğine göre depo ve ambar işleyişini Kurumumuzun vermiş olduğu görevleri 

etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. 

 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

 

7.1. Satın alma tarafından siparişi verilen malzemeleri teslim almak ve uygun şartlarda depolanmasını sağlamak, 

7.2.Ücretli sarf malzemelerin Ulusal Bilgi Bankası numaralarının(UBB) sisteme girişini sağlamak, 7.3.Satın alınma 

tarafından siparişleri teknik şartnameye uygunsa muayene kabul komisyonun uygun raporundan sonra depolanmasını 

sağlamak. Taşınır mal yönetmeliğine göre ambar ve depoya konulacak eşya, alet ve malzemelerin geçici kabul ve kat'i 

tesellüm işlemleriyle, bunların gerek  Taşınır mal yönetmeliğine ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre 

ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer işlemlerini yapmak, 

7.4. Ambar ve depo memuru depolarda bulunan eşyaların korunmasını sağlamak bunların miattakiplerini yapmak, miadı 

yakın olanlara öncelik vermek bu işleri etkin ve verim bir şekilde yürütmek. 

7.5. Stokları azalmış olan malzemeleri kritik stok seviyeleri takip  edilerek satın alma sürelerini de dikkate alarak 

ihtiyaçları zamanında birim amirlerine yazılı olarak iletmek. 

7.6. Mali yılbaşından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını, depo ve 

ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek mali yıl içerisinde temin edilmesi gereken eşya ve malzemenin cins ve 

miktarlarını tespit etmek ve ilgili amire bildirmek. 
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7.7. Ara ve ana depolardaki tüm malzemelerin azami stok seviyelerinde tutulmasını sağlamak için gerekli kontrolleri 

yapmak, 

7.8. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretir ve 

üretilmesini sağlar. 

7.9. Kritik stok seviyelerini takip etmek 

 

7.10. Görevini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmek. Sağlıkta kalite standartları kapsamında uygun olarak 

yürütmek 

7.11. Görevi ile ilgili ve hastane hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır. 7.12.Görevi ile 

ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yapar. 

8. YETKİLER:Tanımlanan  görev,  yetki  ve  mesleki  sorumlulukların  yapılmasında  üst  amirler tarafından verilen 

görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 

ETİK İLKELER  

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir.  

 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini  

 yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna  

 odaklı olmayı hedefler.  

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle  

 ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır.  

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır.  

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler,  

 görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve  

 benzeri sebeplerle ayrım yapamaz.  

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu  

 davranışlarıyla gösterir.  

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli  

 ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.  

 Çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda  

 dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren  

 menfaatlerden kendilerini uzak tutar.  

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır;  

 mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği 

durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar 

çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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