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1- AMAÇ
Kurum tarafından sunulan hizmetlerin kalite ve etkililiğinin artırılması için dış kaynak kullanımı

yolu ile verilen hizmetlerin kurumun temel politika ve değerleri ile uyum içinde ve Sağlıkta Kalite
Standartları ve güncel mevzuatta belirlenen hedefler doğrultusunda sunulmasını sağlamaktır.

2- KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki Dış Kaynak Kullanımı yoluyla sağlanan

hizmetlerin; tanımlanması, kapsam ve süreçlerini, kontrollerini kapsamaktadır.

3- KISALTMALAR
TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.

4- TANIMLAR
Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığı.
Hastane: Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü, Satın Alma Birim çalışanları,

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü başta olmak üzere tüm personel sorumludur.

6- DIŞ KAYNAK KULLANIMI İLE ALINACAK HİZMETLER KAPSAMI, SÜREÇLERİ
ve KONTROLÜ

Hastanemiz tarafından sunulan hizmetlerin kalite ve etkililiğinin arttırılması için bazı hizmetler dış
kaynak kullanımı yolu ile sağlanmaktadır.

Hastanemizde dış kaynak yolu ile sağlanan hizmetler;
-Protez Laboratuvarı Hizmetleri
-Yemek Hizmetleri
-BYS Hizmetleri
-Kalibrasyon ve Muayene Hizmetleri
-Araç Kiralama Hizmetleri
-Bazı Cihaz Ve Teknik Sistem Bakımları( Basınçlı Otoklavlar, Asansörler, UPS, Yangın Algılama

Sistemi, Jenaratör, Telefon Santrali)
-İlaçlama Hizmetleri
-Atık Taşıma ve Bertaraf
-Dozimetre Analizleri

6.1. Protez Laboratuvarı Hizmetleri: Hastanemizde kapasiteden dolayı yapılmayan protezler, dış
hizmet alımı (anlaşmalı laboratuvar) yolu ile yapılmaktadır. Tüm vasıfları ve uyulması gereken kurallar
detaylı olarak teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilir. Laboratuvar hizmeti süreçleri hastane tarafından
kurulan ön inceleme, muayene kabul komisyonları, birim sorumlu amirleri, ilgili tüm idarecilerle kontrolü
yapılır ve ilgili hak edişler hazırlanarak ödeme yapılır. Sözleşme sonrası iş tamamlama yönünden
incelenerek sonlandırılır ve yeni hizmet alım süreci ile hizmet devam ettirilir.

6.2. Yemek Hizmetleri: Hastanemizdeki Yemek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri işleri dış kaynak
kullanım yolu ile hizmet satın alınarak yapılır. Bunun için üst idare ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili mevzuat
ve ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla ihale yapar. İhaledeki çalıştırılacak işçi sayısı ve vasıfları
Bakanlıkça belirlenen mevzuat çerçevesinde ve işçi tespit sistemine göre yapılır. Yemek Hazırlama ve
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Sunum Hizmetleri işinin tüm vasıfları, ekipman, nitelik, çeşit, kalite, sunum vb. uyulması gereken kurallar
detaylı olarak teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilir. İhale sonrası kurulacak muayene kabul
komisyonları ve dış kaynak kullanımı yapılan hizmetin bağlı bulunduğu ilgili Müdürlükçe, ilgili mevzuat
ve sözleşme dahilinde Yemek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri yürütümünü denetler. Yemek Hazırlama ve
Sunum Hizmetleri süreçleri hastane tarafından kurulan ön inceleme, muayene kabul komisyonları, birim
sorumlu amirleri, ilgili tüm idarecilerle kontrolü yapılır ve ilgili hak edişler hazırlanarak ödeme yapılır.
Sözleşme sonrası iş tamamlama yönünden incelenerek sonlandırılır ve yeni hizmet alım süreci ile hizmet
devam ettirilir.

6.3.BYS Hizmetleri: Hastanemizdeki Otomasyon ve Bilgi İşlem Hizmetleri (BYS) işleri dış
kaynak kullanım yolu ile hizmet satın alınarak yapılır. Bunun için üst idare ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili
mevzuat ve ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla ihale yapar. İhaledeki çalıştırılacak işçi sayısı ve
vasıfları ile otomasyon programının özellikleri bakanlıkça belirlenen mevzuat çerçevesinde ve işçi tespit
sistemine göre yapılır. Otomasyon ve Bilgi İşlem Hizmetleri (BYS) işinin tüm vasıfları ve uyulması
gereken kurallar detaylı olarak teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilir. İhale sonrası kurulacak
muayene kabul komisyonları ve dış kaynak kullanımı yapılan hizmetin bağlı bulunduğu ilgili Müdürlükçe,
ilgili mevzuat ve sözleşme dahilinde Otomasyon ve Bilgi İşlem Hizmetleri (BYS) yürütümünü denetler.
Otomasyon ve Bilgi İşlem Hizmetleri (BYS) süreçleri hastane tarafından kurulan ön inceleme, muayene
kabul komisyonları, birim sorumlu amirleri, ilgili tüm idarecilerle kontrolü yapılır ve ilgili hak edişler
hazırlanarak ödeme yapılır. Sözleşme sonrası iş tamamlama yönünden incelenerek sonlandırılır ve yeni
hizmet alım süreci ile hizmet devam ettirilir.

6.4.Kalibrasyon ve Muayene Hizmetleri: Hastanemizdeki cihaz kalibrasyonları dış kaynak
kullanım yolu ile hizmet alınarak yapılır. Bunun için üst idare ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili mevzuat ve
ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla ihale yapar. Hastane idaresinin ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlediği periyotlarda cihazların kalibrasyonunu sağlamak için hazırlanan teknik şartname kapsamında
yaptırılır. İlgili şartnamede kalibrasyonun ile ilgili detaylı kapsayıcı bilgiler bulunur. Kalibrasyon
hizmetlerinin yürütülmesinden hastanemiz Biyomedikal ve Klinik Mühendislik birimleri sorumludur.
Kalibrasyon hizmetinin yerine getirilmesini, hastane tarafından kurulan ön inceleme, muayene kabul
komisyonları, birim sorumlu amirleri, ilgili tüm idarecilerle kontrolü yapılır ve ilgili hak edişler
hazırlanarak ödeme yapılır. Sözleşme sonrası iş tamamlama yönünden incelenerek sonlandırılır ve yeni
hizmet alım süreci ile hizmet devam ettirilir.

6.5.Araç Kiralama Hizmetleri: Hastanemizdeki Ulaşım Hizmetleri işlerinin bir kısmı (idari
hizmetler, evde bakım hizmetleri) dış kaynak kullanım yolu ile hizmet satın alınarak yapılır. Bunun için üst
idare ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili mevzuat ve ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla ihale yapılır.
İhalede kiralanacak araç sayısı ve vasıfları bakanlıkça belirlenen mevzuat çerçevesinde yapılır. Ulaşım
Hizmetleri işinin tüm vasıfları ve uyulması gereken kurallar detaylı olarak teknik şartnamede ayrıntılı
olarak belirtilir. İhale sonrası kurulacak muayene kabul komisyonları ve dış kaynak kullanımı yapılan
hizmetin bağlı bulunduğu ilgili Müdürlükçe, ilgili mevzuat ve sözleşme dahilinde Ulaşım Hizmetleri
yürütümünü denetler. Ulaşım Hizmetleri süreçleri hastane tarafından kurulan ön inceleme, muayene kabul
komisyonları, birim sorumlu amirleri, ilgili tüm idarecilerle kontrolü yapılır ve ilgili hak edişler
hazırlanarak ödeme yapılır. Sözleşme sonrası iş tamamlama yönünden incelenerek sonlandırılır ve yeni
hizmet alım süreci ile hizmet devam ettirilir.

6.6. Bazı Cihaz Ve Teknik Sistem Bakımları: Hastanemizdeki Teknik Servis işlerinin bir kısmı
ihtiyaç oranında dış kaynak kullanım yolu ile hizmet satın alınarak yapılır. Bunun için üst idare ve İl Sağlık
Müdürlüğü ilgili mevzuat ve ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla ihale yapar. İhaledeki çalıştırılacak
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işçi sayısı ve vasıfları bakanlıkça belirlenen mevzuat çerçevesinde ve işçi tespit sistemine göre yapılır.
Teknik Servis işinin tüm vasıfları ise hastane tarafından hazırlanan teknik şartnamede ayrıntılı olarak
belirtilir. Teknik Servis hizmetleri sürekli eleman temini yolu ile veya iş başı yaptırılmaktadır. İhale sonrası
kurulacak muayene kabul komisyonları ve dış kaynak kullanımı yapılan hizmetin bağlı bulunduğu ilgili
Müdürlükçe, ilgili mevzuat ve sözleşme dahilinde Teknik Servis yürütümünü denetler. Teknik Servis
süreçleri hastane tarafından kurulan ön inceleme, muayene kabul komisyonları, birim sorumlu amirleri,
ilgili tüm idarecilerle kontrolü yapılır ve ilgili hak edişler hazırlanarak ödeme yapılır. Sözleşme sonrası iş
tamamlama yönünden incelenerek sonlandırılır ve yeni hizmet alım süreci ile hizmet devam ettirilir.

6.7. İlaçlama Hizmetleri: Hastanemiz haşerelere karşı periyodik olarak ilaçlanır. İlaçlama hizmeti
dış kaynak kullanım yolu ile hizmet satın alınarak yapılır. Bunun için üst idare ve İl Sağlık Müdürlüğü
ilgili mevzuat ve ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla satın alma yapar. Satın alma sonrası kurulacak
muayene kabul komisyonları, dış kaynak kullanımı yapılan hizmetin bağlı bulunduğu ilgili Müdürlükçe,
ilgili mevzuat ve sözleşme dahilinde denetler. Teknik Servis süreçleri hastane tarafından kurulan ön
inceleme, muayene kabul komisyonları, birim sorumlu amirleri, ilgili tüm idarecilerle kontrolü yapılır ve
ilgili hak edişler hazırlanarak ödeme yapılır. Sözleşme sonrası iş tamamlama yönünden incelenerek
sonlandırılır ve yeni hizmet alım süreci ile hizmet devam ettirilir.

6.8. Atık Taşıma ve Bertaraf:
Hastanemizde oluşan tıbbi atıkların taşıma ve bertarafı dış kaynak kullanılmak suretiyle hizmet

satın alınarak yapılır. Atık taşıma işlemi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince ya da ilgili belediyenin
yetki verdiği firma vasıtasıyla yapılır.

Tıbbi Atık Taşıma ve bertaraf ücretleri Mahalli Çevre Kurulu tarafından her yıl Aralık ayında
yapılan toplantıda tespit edilir. Bu fiyatlar üzerinden ilgili Belediye ya da firma ile 4734 sayılı kanunun
ilgili maddesince hizmet alımı yapılır. Yapılan hizmet alımı karşılığı aylık olarak kesilen faturalar ödeme
emrine bağlanır, kontrol ve muayenelerinin ardından ödemeleri gerçekleşir.

6.9. Dozimetre Analizleri:
Hastanemiz görüntüleme ve evde sağlık biriminde görev yapan personellerin maruz kaldığı

radyasyon dozunu ölçmek için TAEK ya da yetkilendirdiği firmalara hizmet alımı yoluyla dozimetre
analizleri yaptırılır. 24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TAEK Radyasyon
Güvenliği Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, “yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma
olasılığı bulunan A sınıfı çalışanların, kişisel dozimetre kullanması zorunludur”. Bu hizmet, iki aylık
periyotlarla kişinin tüm vücut dozunun tespiti için kullanılan termolüminesans (TLD) dozimetreler, göz
(lens) eşdeğer dozunun tespiti ve cilt eşdeğer dozunu tespit etmek amacıyla ikinci dozimetre olarak
kullanılan yüzük veya bilek dozimetreler ile verilmektedir.

Her yıl TAEK”in belirlediği fiyat üzerinden dozimetre ücretleri hizmet sunucuya aktarılır.

7. YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


