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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.


