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1. BİRİMİ: Ambar  

2.  GÖREV ADI: Taşınır Kayıt Yetkilisi 

3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Hastane Müdür Yardımcısı 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık  izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen taşınır kayıt yetkilisi yerine 

birimdeki diğer yetkili görevlendirilir.  

5. GÖREV AMACI:       

Taşınır  Mal  Yönetmeliği  ile  belirlenmiş  ilkeler  çerçevesinde  ve  Hastane  Yönetiminin  talimatları 

doğrultusunda, hastane çalışmaları için gerekli olan her çeşit taşınır malların girişini, zimmetini, çıkışını, 

depolanmasına yönelik işlemleri yapmak ve yaptırmaktır.  

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKAR/YETKİLER: 

 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.  

 Muayene  ve  kabul  işlemi  hemen  yapılamayan  taşınırları  kontrol  ederek  teslim  almak,  bunların 

kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.  

 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve 

taşınır yönetim hesap cetvellerini göndermek.  

 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek 

 Taşınırların yangına,  ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması  için 

gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.  

 Ambarda  çalınma  veya  olağanüstü  nedenlerden  dolayı  meydana  gelen  azalmaları  harcama 

yetkilisine bildirmek.  

 Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin 

altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.  

 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve 

yaptırmak.  

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.  

 Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.  

 Ayrıca  taşınır  kayıt  yetkilileri,  sorumluluklarında  bulunan  ambarlarda  kasıt,  kusur,  ihmal  veya 

tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.  

 Faaliyetleri ile ilgili tüm işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında yapmak. 

 Faaliyetleri  ile  ilgili  kanun,  tüzük  ve  yönetmelikleri  takip  etmek,  bunlarda meydana  gelebilecek 

değişiklikleri uygulamak. 
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 Görevlendirildiği  komisyon,  komite,  kurul,  vb.  çalışma  gruplarında  yer  almak;  gerektiğinde  ilgili 

raporları hazırlamak. 

 Amiri tarafından verilen diğer benzeri görevleri yerine getirmek. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 

7. 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. 
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8. 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. 

 

 

 

 

 


