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Tekirdağ 31 TGAP-P1-4-10

İhalelerin tek elden 

yapılması 

değerlendirilecek. Muratlı DH

Yemek ihalesi il sağlık 

müdürlüğümüz tarafından 

yapılması. 1.04.2019

Günlük yemek yiyecek kişi sayısı takibi yapılmış 

olup Personel ve hasta sayılarını takip edilerek  

günlük talep edilen yemek miktarı belirlenerek 

israf önlenmiştir. Sözleşme

Sağlık Bakım, Hasta 

Hizmetleri ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı DS 970.03.02.04.01

Tekirdağ 32 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 

düzenlemelr yapılması ve 

eğitim düzenlenmesi. 2019-Mayıs

Hastanemiz elektrik faturaları aylık olarak 

kontrol edilmekte olup kompanzasyon sistemi 

teknik personel tarafından düzenli kontrol 

edilmektedir. Kullanılmayan elektrikli alet ve 

lambalar tüm personele verilen eğitimlerle takip 

edilmektedir.Ayrıca fotoselli lambalar 

kullanılmaktadır.led türü ampuller 

yaygınlaştırılarak %15 tasarruf sağlanmıştır.

Sağlık Tesisleri Yatırım 

Planlama ve Takip Dairesi 

Başkanlığı DS 970.03.02.03.03

Tekirdağ 33 TGAP-P1-13-3

Merkezi alımların etkinliği 

sağlanacak Muratlı DH

H.b.y.s ihalesi İl Sağlık 

Müdürlüğümüz tarafından 

yapıldığı için uygun fiyat ile 

temin edilmektedir. 2019-Mayıs

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi uygulamaları ve 

otomasyon sisteminda doğrudan temin 

alımından düşük fiyata temin edilerek tasarruf 

sağlanmıştır. 2018/532341 İkn numaralı Sözleşme

Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı DS 970.03.05.01.03

Tekirdağ 34 TGAP-P1-3-9

Merkezi alımlarla fiyat 

avantajı sağlanacak Muratlı DH

Temizlik ihalesi İl Sağlık 

Müdürlüğümüzce yapıldığı 

için toplu alım sayesinde 

fiyat uygun seviyelerde temin 

edilmesi. 2019-Nisan

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. 2018/605013 İkn Sözleşme

Sağlık Bakım, Hasta 

Hizmetleri ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı DS 970.03.02.02.02

Tekirdağ 35 TGAP-P1-18-1

İnternet paketlerinin 

etkinliğine önem verilecek Muratlı DH

Tüm DSL hatlar kapatılarak 

sadece SBNET kullanımı 

sağlanması. 2019-Nisan

Tüm DSL hatlar kapatılarak sadece SBNET 

kullanımı sağlanmıştır.Sadece zorunlu olarak 

eczane ilaç ısı takip sisteminin bağlı olduğu 

internet hattı mevcuttur.

İdari Hizmetler ve İletişim 

Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı DS 970.03.05.02.03

Tekirdağ 36 TGAP-P1-17-2

Su depolarının periyodik 

bakımları yapılacak ve 

tesisatlardaki kaçaklar 

engellenecek Muratlı DH

Tüm musluk ve sifonların 

düzenli kontrolleri yapılması. 2019-Mayıs

İçme ve kullanma suyu depolarının temizlik ve 

bakımı ilgili firma tarafından yapılmıştır.Tüm 

musluk ve sifonlar su kaçaklarına karşı kontrol 

eilmiş, contaları değiştirilmiş ve tedbirleri 

alınmıştır.Gereksiz su sarfiyatını önlemek için 

tüm personelimiz bilgilendirilmiştir.

Sağlık Tesisleri Yatırım 

Planlama ve Takip Dairesi 

Başkanlığı DS 970.03.02.02.01

Tekirdağ 37 TGAP-P1-14-5

Büro malzemesi 

alımlarının optimizasyonu 

sağlanacak; alınacak 

ürünler 

standartlaştırılarak 

belirlenen ürün 

kataloğundan seçilerek 

satın alınması suretiyle 

merkezi alım vasıtasıyla 

tedarikçi sayısı azaltılacak 

ve birim fiyat düşürülecek Muratlı DH

Kırtasiye malzeme alımları İl 

Sağlık Müd. Tarafından 

merkezi yapıldığı için 

malzeme fiyatları uygun 

seviyelerde alınması. 2019-Nisan

Kırtasiye malzeme alımları İl Sağlık Müd. 

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 mümkün olduğu kadar 

kağıt ortamında basılmaksızın HBYS üzerinden 

görülerek kağıt israfının önüne geçilmiştir.

2019/181992 İkn sözleeşme 

imzalanmıştır.

Tedarik Planlama, Stok ve 

Lojistik Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı DS 970.03.02.01.01

Tekirdağ 38 TGAP-P2-8-1

Atık ayrıştırması 

konusunda personel 

eğitimleri yapılacak. Muratlı DH

Tıbbi atıkların kaynağında 

diğer atıklardan ayrıştırılması 

konusunda personele eğitim 

verilmesi. 2019-Mayıs

Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan 

ayrıştırılması konusunda personele eğitimler 

düzenlenmiştir. Atıkların tartılması için tartı 

aletleri konulmuştur.

Sağlık Bakım, Hasta 

Hizmetleri ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı DS 970.03.05.01.22


