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TEKİRDAĞ 24 TGAP-P1-4-10 İhalelerin tek elden yapılması değerlendirilecek. Muratlı DH Merkezi alım ile fiyat avantajı sağlanması 2019 Temmuz

Sağlık Müdürlüğünce yemek hizmeti alım ihalesi yapılarak avantajlı 

fiyata tedariği sağlanmıştır. Ayrıca her gün günlük personel,hasta ve 

refakatçı sayısı belirlenerek yemek israfı ve fazla maliyet 

önlenmektedir.

Yemek Hizmeti Alımı İhalesi  

2019/518253

Sağlık Bakım, Hasta 

Hizmetleri ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.04.01

TEKİRDAĞ 25 TGAP-P1-16-2

Kamu binalarında elektrik tasarrufuna gidilecek (ör. hareket 

sensörlü lambaların aktiflik süresi kısaltılacak, daha erken 

saatlerde merkezi aydınlatmanın kapatılacak, kullanılmayan 

binaların elektriğini kesilecek, mesai saatlerinden sonra 

sadece gerek duyulan alanlardaki aydınlatmalar açık 

tutulacak, tasarruflu ampullerin kullanılacak vb..) ve 

çalışanların bilinçlendirilmesiyle bu alandaki harcamalar 

azaltılacak

Muratlı DH
Elektrik tasarrufu için yapısal düzenlemeler ve Personel 

bilinçlendirme çalışmaları yapılması
2019 Temmuz

Hastanemiz aydınlatma otomasyonu sayesinde koridor ve

 ortak alanların ışık düzeyi % 30 seviyelerine düşürülerek enerji 

tasarrufu sağlanmıştır. Güvenlik görevlisi tarafından mesai bitiminde 

kullanılmayan tüm bölümler kontrol edilmekte ve açık kalan lambalar 

söndürülmektedir. Fotoselli çevre aydınlatmaları ve harekete duyarlı 

koridor aydınlatmaları kullanılmaktadır.Enerji tasarrufu konusunda tüm 

personellere bildirimler yapılmıştır.

Sağlık Tesisleri Yatırım 

Planlama ve Takip 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.03.03

TEKİRDAĞ 26 TGAP-P1-13-3 Merkezi alımların etkinliği sağlanacak Muratlı DH
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin merkezi alım ile tedariğinin 

sağlanması.
2019 Temmuz

H.b.y.s ihalesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapıldığı için uygun 

fiyat ile temin edilmektedir. 
2019/532341 İkn numaralı Sözleşme

Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı
DS 970.03.05.01.03

TEKİRDAĞ 27 TGAP-P1-3-9 Merkezi alımlarla fiyat avantajı sağlanacak Muratlı DH Temizlik ürünlerinin merkezi alımlarla temin edilmesi 2019 Temmuz

Temizlik personellerimize malzeme kullanmı hakkında düzenli eğitimler 

verilerek kullanım oranları doğru şekle getirilmiştir. Temizlik ihalesi İl 

Sağlık Müdürlüğümüzce yapıldığı için toplu alım sayesinde fiyat 

uygun seviyelerde temin edilmiştir. Gereksiz temizlik malzemesi 

kullanımını azaltmak için personellere eğitim verilmiş ve uygulama 

örnekleri yapılmıştır. 

2019/605013 İkn Sözleşme

Sağlık Bakım, Hasta 

Hizmetleri ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.02.02

TEKİRDAĞ 28 TGAP-P1-18-1 İnternet paketlerinin etkinliğine önem verilecek Muratlı DH DSL hatlarının kapatılması 2019 Temmuz Tüm DSL hatlar kapatılarak sadece SBNET kullanımı sağlanmıştır.

İdari Hizmetler ve 

İletişim Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı

DS 970.03.05.02.03

TEKİRDAĞ 29 TGAP-P1-17-2
Su depolarının periyodik bakımları yapılacak ve 

tesisatlardaki kaçaklar engellenecek
Muratlı DH Su giderlerini azaltmaya yönelik tedbirlerin alınması 2019 Temmuz

Tüm musluk ve sifonların düzenli kontrolleri yapılmakta,

 su depolarının temizlik ve bakımları yapılmaktadır. Gereksiz su 

sarfiyatı önlenmektedir.

Sağlık Tesisleri Yatırım 

Planlama ve Takip 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.02.01

TEKİRDAĞ 30 TGAP-P1-14-5

Büro malzemesi alımlarını planlamak üzere ihtiyaç tespit 

çalışması yapılmış ve ürünler standartlaştırılarak merkezi 

alım vasıtasıyla lzumsuz alımların önüne geçilmiştir. 

Muratlı DH Kırtasiye giderlerinin azaltılması 2019 Temmuz

Kırtasiye malzeme alımları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı 

için malzeme fiyatları uygun seviyelerde alınmıştır. Müsvette kağıt 

kullanımı teşvik edilmektedir. Zorunlu haller dışında elektronik 

ortamlarda kayıt, bilgi transferi ve resmi yazışmalar yapılmaktadır. 

Laboratuvar ve görüntüleme sonuçları kağıt ortamında basılmaksızın 

HBYS üzerinden görülerek kağıt israfının önüne geçilmiştir.

2019/181992 İkn sözleşme imzalanmıştır.

Tedarik Planlama, Stok 

ve Lojistik Yönetimi 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.01.01


