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TEKİRDAĞ 7 TGAP-P2-8-1 Atık ayrıştırması konusunda personel eğitimleri yapılacak. Çorlu DH
Tıbbi atık giderlerinin azaltılması için  personellere eğitim 

verilmesi.
2019 Temmuz

Atık ayrıştırmaları ile ilgili personellere eğitim verilmiştir.Gerekli 

bilgilendirmeler yapılmıştır.
Eğitim Çizelgesi

Sağlık Bakım, Hasta 

Hizmetleri ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.05.01.22

TEKİRDAĞ 8 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

Çorlu DH
Enerji tasarrufu için standart ampullerin led ampuller ile 

değiştirilmesi.
2019 Temmuz

Kullanılmayan alanların aydınlatmaların kapatılması sağlanmış

, cihzaların stenbay konumundan çıkartılmış, led ampuller kullanılarak  

enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Sağlık Tesisleri Yatırım 

Planlama ve Takip 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.03.03

TEKİRDAĞ 9 TGAP-P2-3-8

Cep depo uygulamaları engellenecek ve 5 günden fazla stok 

çıkışı yapılan servis/ünitelere Taşınır Kayıt Yetkilisi 

atanarak toplu çıkışlar engellenecek

Çorlu DH
Bağlı sağlık tesislerinde cep depo uygulaması olup 

olmadığının denetlenmesi.
2019 Eylül

Hastanemizde cep deposu olması zorunlu bölümlerde çalışmalar

 yapılmış olup 5 günü aşan kalemlerin fazlaları eczaneye iade 

alınmıştır. Maksimum miktarları 5 günden fazla olan kalemlerin 

maksimum miktarlarının revize edilmesi sağlanmaktadır. Servislerin 

elinde kayıtdışı bulunan tüm ilaç ve malzemeler teslim alınarak sisteme 

girişi sağlanmıştır. 

Tedarik Planlama, Stok 

ve Lojistik Yönetimi 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.06.05

TEKİRDAĞ 10 TGAP-P1-17-6

Kamu binalarında su tasarrufuna gidilecek (ör. 

kullanılmayan binaların suyunun ana vanalardan kesilmesi, 

nöbetçi personelin mesai saatlerinden sonra açık muslukları 

kontrol etmesi, eskiyen muslukların hareket sensörü 

olanlarla değiştirilmesiyle muslukların açık unutulmasının 

önüne geçilmesi, damlatan muslukların onarılması vb..) ve 

çalışanların bilinçlendirilmesiyle bu alandaki harcamalar 

azaltılacak

Çorlu DH Su kullanımının azaltılması. 2019 Eylül
Hastanemiz televizyonlarında su kullanımını azaltıcı

 uyarıcı mesajlar ve görüntüler yayınlanması sağlandı. 

Sağlık Tesisleri Yatırım 

Planlama ve Takip 

Dairesi Başkanlığı

DS 970.03.02.02.01

TEKİRDAĞ 11 TGAP-P2-1-23

Tedarik süreçlerinde işletme maliyetleri göz önüne alınarak 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre en ekonomik olan 

teklifin belirlenmesinde nasıl değerlendirmeye alınacağına 

yönelik mevzuat değerlendirilecek

Çorlu DH
Hırdavat malzemelerinde toplu alım yapılarak fiyat 

düşürülmesi.
2019 Temmuz

Hastanemiz için gerekli olan hırdavat malzemelerinin ihale

 ile toplu alım gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Alınan malzemelerin 

toplu olması nedeniyle birim başına düşen fiyat sayısı düşürülmüştür. 

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi 

Hizmet Alımları 

Planlama Dairesi 

Başkanlığı

DS 970.03.07.01.03


