
 
 
 
 

BĠRĠM ADI  : Mal Alım Planlama Komisyonu 

 

GÖREV ADI: Mal Alım Planlama Komisyonu görev tanımı 

 

AMĠR, VE ÜST AMĠR: Mal Alım Planlama Komisyonu Başkanı, Başhekim 

 

                  GÖREV DEVRĠ : 
 

-Komite  BaĢkanı:  Komite  toplantısına  katılamayacağı  durumlarda  görevini;  Hastane  Başhekim’i  tarafından yapılan görev 

dağılımında belirtilen, izinli ve rapor durumunda yerine bakacak diğer Başhekim’e devreder. 

-Komite  Üyesi:  Komite  toplantısına  katılamayacağı  durumlarda  görevini;  Kendisiyle  eş  değer  unvanda  ilgili çalışana veya aynı 

birimde görevli  diğer kişiye veya bir alt unvanda çalışan kişiye devreder. 

-Komite  Sekretaryası:  Komite toplantısına  katılımı zorunludur.  Komite  toplantı  kararlarını  yazmakla ve  ilgili kişilere  duyurmakla  

sorumludur.  İzinli  veya  raporlu  olduğu  durumlarda  Başkan  tarafından  belirlenen  kişi tarafından yürütülür. 

 
GÖREV AMACI: .   Mazidaği Ilçe Devlet Hastanesi ‘nin   özel bütçesi kapsamında demirbaş alımına yönelik kaynakların etkili ve 

verimli kullanılmasını sağlamak. 

 
SORUMLULAR: Mal Alım Planlama Komisyonu üyelerden oluşur: 

 

TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR: .   Mazidaği Ilçe Devlet Hastanesi ‘nin   Özel Bütçe kapsamında gerçekleştirilecek tüm 

demirbaş alımlarını kapsar. 

 

GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI: 

 

1.   Mazidaği Ilçe Devlet Hastanesi ‘nin   ilgili bölüm soru mluları demirbaş ihtiyaçlarının bölüm bazında belirler ve değerlendirir . 

 

2.   Özel Bütçede yeterli ödenek kontrolunu yapar ve komisyon başkanına sunar  

3.   Ödeneye göre alınacak olan mal ve hizmetlerin  aciliyet ,odenek ve  öncelik sırasına gore belirler  

4.   Fayda maliyet analizlerini yapar. 

5.   Alım işlemleri bittikten sonra değerlendirmeyi yapar. 

6.   Yapılan değerlendirmeden sonra bir sonrakı yılda mal ve hizmet  alımı için plan ve program doğrultusunda 

öneri sunar. 

7.   Bir sonraki yılın bütçe tahminini hazırlamada yardımcı olur. 

 

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIġMA YAġANMASI 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. 

 

 

 

 

 
 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 
Idari Mali Işler Müdürü Kalite Direktörü Başhekim 

 

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
MAZIDAĞI DEVLET HASTANESİ 

MAL PLANLAMA KOMİSYONU  GÖREV TANIMI  
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