
 

 
 

1.0 AMAÇ 

Hastane tarafından sunulan hizmetlerin kalite ve etkililiğinin artırılması için dış kaynak kullanımı yolu ile verilen 

hizmetlerin hastanenin temel politika ve değerleri ile uyum içinde ve sağlıkta kalite standartlarında belirlenen 
hedefler doğrultusunda sunulmasını sağlamaktır.  
 

2.0 KAPSAM  

Tedarikçiler tarafından sunulan hizmetlerin planlanan şekilde yerine getirilmesi için yapılacak kontrol 
faaliyetlerini kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, İdari Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Birim 

Sorumluları. 
 

TANIMLAR 

Dış kaynak kullanımı: Sağlık hizmeti veren kuruluşun bazı hizmetlerinin sağlık kurumu dışındaki bir kurum ya 

da kuruluştan sağlanması yöntemidir.  
 

5.0 FAALİYET AKIŞI 

Hastanemizde mevcut olan ve firmalara devredilerek, süreçler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanunların 

belirlediği şekilde tanımlanır. Hangi süreçlerin dış kaynaklı hale getirileceği kanunla da belirtilen süreçlere göre 
oluşturulur. Bu süreçler dış kaynaklı hale getirilmeden önce KİK(Kamu ihale Kurumu) lerde belirtilen adımlara 
göre ihale şekli belirlenir ve teknik şartname hazırlanır. TKH kurumu finans hizmetleri Başkan Yardımcılığının 

14.11.2013 tarih 4452 sayılı yetki devri işlemlerine göre 03 konulu yazısına İl Sağlık Müdürlüğünce hastanemize 
yetki devri yapılırsa ihale süreci hastanemizce başlatılır. Yetki devri yapılmazsa dış kaynak kullanım sürecinde 

işlemler İl Sağlık Müdürlüğü’nce yürütülür. 
 

Dış kaynaklı süreçlerin kontrolü: Hastane Başhekimliği hizmet alımı teknik şartnamesinde belirtilen usullerde 
oluşturulan bir komisyon tarafından periyodik kontroller yapılır. Bu kontrollerde referans alınan doküman teknik 
ve idari şartnameler ile bunların atıfta bulunacağı diğer yasal dokümanlardır. Kontrol komisyonunca yapılan 

kontrollerde teknik şartnamelere uygunsuzluk gösteren konularda tutanak düzenlenerek ilgili yüklenici firmaya 
düzeltici faaliyet olarak ilgili prosedürlere göre açılır ve ekinde iletilir. Bu aşamadan sonra gerekli düzeltici 

önleyici faaliyetlerin kapatılması kalite kontrol birimi tarafından takip edilir. Gerekli iyileştirmelerin zamanında ve 
teknik şartnameye göre yerine getirildiğinin görülmemesi durumunda ilgili yüklenici firma uyarılır. Kontrol 
komisyonu tarafından yapılan periyodik denetimlerde aynı yüklenici hizmette uygunsuzluklara devam ettiğinin 

tutanakla tespiti halinde sözleşmenin ilgili hükümleri işletilerek sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır.  
 

Çalışan ve hasta geri bildirimleri: Hastanemiz çalışanları ve Hastanemizden hizmet alan hastaların 
memnuniyetinin ölçülmesi için düzenlenen anket geri bildirimlerinde yüklenicinin yaptığı işle ilgili 

uygunsuzlukların bildirilmesi durumunda belirli periyotlara gerek kalmadan bir plana ve zamana bağlı kalmaksızın 
gözlemler ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Uygunsuzluğun kontrol komisyonu tarafından tespit edilmesi 

halinde bir önceki madde de belirtilen iyileştirici faaliyetler yerine getirilir. Geri bildirimlere istinaden yapılan 
kontroller ve herhangi bir uygunsuzluğun görülmemesi durumunda geri bildirimler ilgili yükleniciye yazılı olarak 
bildirilir. Hizmet alımı yapılan firmalar (tedarikçiler) tarafından sunulan hizmetlerin, hastane kalite sistemine olan 

etkilerini, kalite yönetim temsilcisi ile birlikte izlemek değerlendirmek ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri 
planlayarak yerine getirilmesinden hastane yönetimince takibi yapılır.  
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