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1.BİRİMİ: Ambar 

2. GÖREV ADI: Malzeme Planlama Memuru     

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdür Yardımcısı 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen memur yerine birimdeki 

diğer çalışanlardan biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

Taşınır  mal  yönetmeliği  ile  belirlenmiş  ilkeler  ve  hastane  yönetiminin  talimatları  doğrultusunda, 

hastanenin  hizmet  sunumu  sırasında  gerekli  olan  tüm malzemelerin  istenilen  yerde,  yeterli  miktarda 

bulundurulması esas alınarak, başhekimlik onayı  için alım taleplerinin fiyat/maliyet analizlerini yaparak 

alım kararının sağlıklı verilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri toplamaktır.  

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Alım istemi yapılan malzemelerin fiyat / maliyet / miktar analizlerini yapmak. 

 Alım  istemi  yapılan  malzemelerin  önceki  alım  miktarlarının,  ilgili  birimlerdeki  kullanımları, 

stokları, istek miktarını kullanımla uyumunu değerlendirmek. 

 Piyasadan,  ilk  defa  alınacak  malzemelerin  fiyat  araştırması,  numune  ve  katalog  çalışmasını 

yapmak.  

 Birimler ile isteklerin sağlıklı olması için görüşmeler yapmak.  

 Malzemeleri kullanılan otomasyon sistemine tanıtmak. 

 Malzemeleri  varsa  yasal  kod  listeleri  ile eşleştirmek.  (Taşınır mal  yönetmeliği,  sağlık uygulama 

tebliği (SUT) vb.) 

 Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenilirlik ilkelerinden ayrılmamak.  

 Kamu  İhale  Kurumu,  kamu  mali  yönetimi  ve  kontrol  kanunu,  bütçe  uygulama  talimatı  /SUT, 

Sosyal Güvenlik Kurumu, medula sistemine göre işlem yapmak. 

 Konusuyla ilgili olarak, amirinin verdiği diğer 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. 
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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


