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1. BİRİMİ: Eczane 

2.GÖREV ADI: Eczane Depo Memuru 

3. BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON :  Baş Eczacı 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen depo memuru yerine birimdeki diğer 

memurlardan biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

    Eczane  deposuna  gelen  ilaçların  depoya  giriş‐çıkış  işlemlerini  gerçekleştirmek  ve  eczane  deposu  ile  ilgili 

yazışmaları  yapmak;  eczane  deposundaki  ilaç  ve  malzemelerin  en  uygun  koşullarda  saklanması  için  gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 İhale  sonucu  depoya  giren  ilaçları  sayarak  muntazam  ve  usulüne  uygun  biçimde  depoya  yerleştirmek 

eczaneye  gönderilecek  ilaçları  sayarak  çıkışlarını  yapmak;  gerekli  bilgileri  gelir‐gider  ve  depo  defterlerine 

işlemek. 

 Depolardaki ilaç ve malzemenin yeni yer düzenlemelerini yapmak. 

 Depoda  bulunan  son  kullanma  tarihi  geçmiş,  bozulmuş,  kullanılamaz  durumda  olan  ilaç  ve  sağlık 

malzemesini, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yok etmek ve kayıttan düşme işlemlerini yapmak. 

 Her mali yılsonunda, o yıl  içindeki eczane deposu giriş‐çıkış kayıtlarına göre ertesi yıla devreden ilaçları ve 

miktarlarını gösterir cetvelleri düzenlemek. 

 Depo giriş ve çıkışı yapılan ilaçlarla ilgili yazışma ve kayıtları daktilo etmek ve/veya bilgisayara işlemek. 

 İlaç  faturalarının  tahsil  edilebilmesi  için  gerekli  evrakların  hazırlanması  ve  bu  belgelerin  gerekli  yerlere 

onaylatılması işlemlerini gerçekleştirmek. 

 Belirli aralıklarla yapılan ilaç sayımına katılmak. 

 Eczane deposunun genel düzeninin korunması ve temizliğinin sağlanmasından sorumlu olmak. 

 Depodaki  ilaç  ve  malzemelerin  en  uygun  koşullarda  saklanması  için  gerekli  düzenlemeleri  yapmak, 

önlemleri almak. 

 Görevi ile ilgili olarak amirinin verdiği diğer işleri yapmak.  

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

7.ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 
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 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. 

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. 

 

 

 

 


