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Görev: Tahakkuk Birimi
Amiri: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü,Başhekim

Görev devri: Diğer görevlendirilen Memur

Görev amacı:  Satın alınması gereken her türlü mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarının gerekli Makam
Onaylarını  alarak  Olurun  görevli  personele  tebliğini  yapmak,  birimin  yazışmalarını  yapmak,  söz  konusu
alımların  kontrol  ve  muayene kabul  süreçlerini  sözleşme ve eklerine uygun olarak  planlamak ve koordine
etmek, ödemeye esas işlemlerin tahakkuk sürecini tamamlayarak gerekli ödemeleri yapmak

                           GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI

1.  Birim sorumluları  için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları  yerine getirmek. (bk.  Birim Sorumluları
Ortak Görev ve Sorumlulukları)

2. Sağlık  Bakanlığı  ve  Genel  Müdürlük  birimlerinden  gelen  her  türlü  mal,  hizmet  ve  danışmanlık  hizmeti
alımlarının muayene ve kabul faaliyetlerinin planlanmasını, koordine edilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

3. Birimlerden gelen taleplere göre Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu, Kontrol teşkilatı ile  Muayene ve
Kabul Komisyonlarını oluşturmak ve Makamın onayına sunulmasını sağlamak.

4. Komisyonlarca düzenlenen hizmet işleri kabul teklif belgelerini, hizmet işleri kabul tutanaklarını ve  hak ediş
raporlarını kontrol ederek tahakkuk süreci için hazırlanmasını sağlamak

5. Satın  alma  sürecinde  muayene  ve  kabul  işlemlerinin  sözleşme  ve  eklerine  uygun  olarak  zamanında ve
gerektiği şekilde yürütülmesi için idare, komisyonlar ve yüklenici arasındaki koordinasyonu sağlamak.

6. Genel Müdürlüğün cari ve yatırım bütçe teklifinin hazırlamasını sağlamak

7. Bütçe ödeneklerinin kullanım ve dağıtımını koordine etmek.

8. Bir önceki mali yıl bütçesinin kesin hesabını kontrol etmek.

9. Bütçe uygulama raporlarını, kesin hesap raporlarını ve mali tabloların oluşturulmasını sağlamak.

10.Bütçe uygulama raporlarını, kesin hesap raporlarını ve mali tabloların oluşturulmasını sağlamak.

11.Ayrıntılı harcama programı hazırlanmasını, sisteme kaydedilmesini ve bütçe uygulaması ile ilgili  onayların
alınmasını sağlamak.

12.Bütçe  kayıtlarının  tutulmasını,  bütçe  uygulama  sonuçlarına  ilişkin  verilerin
toplanmasını, değerlendirilmesini ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak.
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13.Genel bütçe ile ilgili bilgilerine-bütçe sistemine kaydedilmesini sağlamak.

14.E-bütçe  sisteminden  ödenek  istemi,  aktarımı  ve  icmal  hazırlamasına  yönelik  bütçe  işlemlerini  takip  ve
kontrol etmek.

15.Genel Müdürlüğün yapmış olduğu satın almalarla ilgili ödeme taleplerini incelemek, kontrollerini  yapmak
ve ödemeye uygun hale getirilmesini sağlamak.

16.Genel Müdürlüğün faaliyetleri kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışı yapılan görevlendirmelerle ilgili
olarak personele yolluk ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

17.Hukuk Müşavirliği tarafından Genel Müdürlüğe hitaben gönderilen haciz vb. mahkeme kararlarının gereği
için araştırma yapılmasını ve cevaplanmasını koordine etmek.

18.Genel  Müdürlük  bünyesinde  istihdam  edilen  ve  Dünya  Bankası  Projesi  kapsamında
çalıştırılan danışmanların hak ediş ödemesi ile ilgili belgelerin hazırlanmasını ve ödemesini koordine etmek.
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