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“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 

1.BİRİMİ: Satın Alma Birimi 

2. GÖREV ADI: Satın Alma Sorumlusu 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdür Yardımcısı 

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

memurlardan biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

   Üst yönetim  tarafından belirlenmiş amaç ve  ilkeler doğrultusunda, hastanenin gereksinimi olan  tıbbi araç, 

tıbbi  malzeme  ve  diğer  araç‐gereç,  sarf  malzeme  ve  hizmet  alımlarına  ilişkin  faaliyetlerin  ilgili  mevzuatlar 

çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Üst yönetim tarafından ve ilgili mevzuatla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile amirinin direktifleri 

doğrultusunda  kendisine  ait  görev  alanı  içinde  kalan  faaliyetlerin,  birimin  plan,  program  ve  bütçe  kuralları 

çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 Hastane  için  gerekli  olan  ve  yakın  piyasadan  temin  edilebilecek  araç  gereç  ve malzemelerin  satın  alma 

işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 Pazarlığı yapılarak siparişi verilmiş malzemelerle  ilgili  firmayla görüşerek, malzemelerin hastane ambarına 

teslimini sağlamak. 

 Fatura ve sevk irsaliyelerinin alınan mala uygunluğunu kontrol etmek. 

 Firmalardan alınan faturaların işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

 Gerektiğinde sipariş teslimatlarının yavaşlatılmasını veya hızlandırılmasını sağlamak. 

 Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memurunda bulunan avanstan hastanenin acil ihtiyaçlarını 

aldırmak. Avansın usulü doğrultusunda mahsubunu yaptırmak. 

 İhale ve satın alımlara yönelik yazışmaları yaptırmak ve firmalarla irtibatı sürdürmek. 

 Kurumla ilgili yurt içi ve yurt dışı kargoların gönderilmesini sağlamak. 

 Astları  arasında dengeli  bir  işbölümü sağlamak;  yapılacak  işler  hakkında  gerekli  açıklamalarda bulunmak; 

işlerin  yapılmasına  nezaret  ederek  ve  katkıda  bulunarak  zamanında  ve  eksiksiz  biçimde  sonuçlandırılmasını 

sağlamak. 

 Şefliğinde yürütülen faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli araç, gereç, malzeme, 

personel, vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek. 

 Yeni  alınan  personelin  işe  uyum  sağlamasına  yardımcı  olmak;  grup  çalışmalarını,  yardımlaşmayı  teşvik 

etmek; uyumlu bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak. 

 Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak. 
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 Kendi görev alanı  içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının  tam, doğru ve zamanında 

oluşmasını sağlamak. 

 Görev  verilmesi  halinde  faaliyetleriyle  ilgili  dış  temaslarda  bulunmak,  söz  konusu  temaslarda  verilen 

talimatlar içinde davranmak; gelişme ve sonuçları amirine bildirmek. 

 Amirleri  tarafından  görevlendirilmesi  durumunda,  komisyon,  komite,  vb.  çalışma  gruplarında  yer  almak; 

verilen görevleri yapmak. 

 Amirinin  ihtiyaç  duyabileceği  kendi  görev  alanı  kapsamındaki  her  türlü  bilginin  her  an  kullanılabilecek 

durumda  tam,  doğru  ve  güncel  olarak  tutulmasını  sağlamak,  gerektiğinde  rapor  hazırlamak,  yazılı  ve  sözlü 

açıklamalarda bulunmak. 

 Görev alanı ile ilgili olarak amirinin verdiği diğer işleri yapmak. 

 Amirinin belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili evrakları imza ve paraf etme yetkisine sahip olmak. 

 Astlarının  yetişmesini  sağlamak,  astlarına  iş  vermek,  yaptıkları  işleri  denetlemek,  gerektiğinde  uyarmak, 

bilgi istemek. 

 Amirinin bilgisi dahilinde para ve kıymetli evrak bulundurma ve taşıma yetkisine sahip olmak. 

 TS  EN  ISO  9001  Kalite  Yönetim  Sistemi,  TS  EN  ISO  14001  Çevre  Yönetim  Sistemi,  TS  18001  İş  Sağlığı 

Güvenliği  Yönetim  Sistemi,  TS  ISO  10002    Müşteri  Memnuniyeti  Yönetim  Sistemi  gerekliliklerini  yerine 

getirmek 

 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


