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ÖNSÖZ
0 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de 108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
Orta Vadeli Program yayınlanmıştır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı
bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların
azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim
Ofisi’nin kurulması kararı alınmıştır. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak
Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler yapılması
hedeflenmiştir.
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Söz konusu programın Bakanlık nezdinde takibinin yapılması amacıyla Bakanlığımız
bünyesinde Tasarruf Takip Ofisi oluşturulmuş, ofisin il düzeyindeki sorumluluğu il sağlık
müdürlüklerinde oluşturulan Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Birimlerine (TGAP)
verilmiştir.
Birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan sağlık hizmetlerini geliştirerek sunmak,
temel görevlerimiz arasındadır. Görevlerimizi en iyi şekilde yapabilmek için Müdürlüğümüz
tarafından çok çeşitli programlar yürütmekteyiz. Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar da
sağlık tesislerimizde her konuda yapacağımız tasarruf geliştirici ve israfı önleyici tedbirlerin
alınması açısından önemlidir. TGAP Birimi çalışmalarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın
giderlerinden tasarruf sağlanması, kaliteyi ve performansı düşürmeden enerji tüketiminin
azaltılması, mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını
amaçlanmaktayız.
Bakanlığımız Tasarruf Takip Ofisi tarafından yayınlanan proje kartları tasarrufun ve hizmet
kalitemizin artırılması sürecinde bizlere rehberlik edecektir.
Bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve
rehberin çalışmalarınız açısından kaynak oluşturmasını temenni ediyorum.

Uzm. Dr. Serdar SARIFAKI
Gaziantep Ġl Sağlık Müdürü

2

ĠÇĠNDEKĠLER

Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Rehberi…………………………………1
Önsöz…………………………………………………………………………………2
Giriş…………………………………………………………………………………..4
TGAP Organizasyon Şeması………………………………………………………5
TGAP Süreç Algoritması…………………………………………………………..6
Faaliyet Tabloları…………………………………………………………………..8
Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablosu………………………………………………39
Kaynaklar…………………………………………………………………………..40

3

GĠRĠġ
Tasarruf tedbirleri ile hizmet verimliliğini artırmak konusunda; enerjiyi etkin kullanarak
enerji tüketimini azaltmak, enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, raporlama ve
yönetim stratejileri geliştirmek ve uygulamak görevlerimiz arasında olup tüm kullanıcıların
enerji yönetim programı ile ilgilenmelerini ve onun bir parçası olmalarını sağlamak temel
amaçlarımızdandır.
Günümüzde kurum düzeyini de aşarak ülke düzeyinde ele alınan en önemli konuların başında
tasarruf, verimlilik ve insan kaynaklarının rasyonel kullanılması gelmektedir. Üretim
kaynaklarının israf edilmeden en rasyonel biçimde kullanılması verimliliği artırmanın ana
koşuludur. Verimlilik artışı elde etmek için elimizdeki üretim kaynaklarını daha akılcı bir
şekilde kullanmak zorundayız. Enerji yönetimi, enerji tasarrufu kavramları sıklıkla
kullanacağımız kavramlar arasında olacaktır. Kurum ve kuruluşlarımızda tasarruf tedbirleri
ilkelerimiz doğrultusunda planlamalar yapılacak ve davranış değişikliği geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Sağlık Müdürlüğü Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP) Birimi olarak görevlerimiz;
tasarruf ve gelir arttırıcı program ve projeleri oluşturmak, program ve projelerin uygulama
takibini yapmak, program ve projelerin raporlanmasını yapmak, tasarruf çalışması yapılacak
alanları belirlemek, tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizlerini
değerlendirmek, tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek,
uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri
gerçekleştirmek, hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini
sağlamak, TGAP Birimlerimiz ile koordinasyonun sağlanması, harcama birimlerince
oluşturulacak raporların konsolide edilerek Bakanlığımız TGAP Ofisine gönderilmesidir.
Çalışmalarımıza aşağıda paylaşacağımız Bakanlığımız TGAP Ofisi tarafından yayımlanan
proje kartlarından oluşan Faaliyetler Listesi rehber olacaktır.
Sonuç olarak; hazırlamış olduğumuz bu rehber ile nitelikli hizmet sunumu sırasında alınacak
tasarruf tedbirleri ile özellikle enerji yönetiminin ve sürekliliğinin sağlanması planlanmakta
olup tasarruf ve gelir artırıcı programlara yönelik yayınlanan proje kartları ile uygulama
birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
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5 Sorumlusu

TGAP SÜREÇ ALGORĠTMASI
TGAP Çerçevesinde Tasarrufa Yönelik Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

Taşra Harcama Birimlerince TGAP Çerçevesinde Tasarrufa Yönelik Yapılan
Faaliyetler Hazırlanır. İl Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir.

Taşra Harcama birimi düzeyinde hazırlanan TGAP faaliyetleri, İl Sağlık
Müdürlükleri TGAP Birimleri tarafından konsolide edilir.

TGAP faaliyetleri Bakanlık Merkezindeki Tasarruf Takip Ofisine gönderilir.

Tasarruf Takip Ofisince tablo Sağlık Bakanlığı genelinde aynı tablo formatında
konsolide edildikten sonra TGAP konusuna göre tasnif edilerek Koordinatör ve
Alt Faaliyetlerden Sorumlu Daire Başkanlıklarına iletilir.

Koordinatör ve Alt Faaliyetlerden sorumlu daire başkanlıkları, kendileri için
tasnif edilmiş TGAP faaliyetleri ile Döner Sermaye giderleri için SGB Mali Analiz
Dairesi ve KHGM Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi tarafından
hazırlanan ve Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Dairesi Başkanlığı
yazılımcılarınca online hale getirilecek takip sistemi ile gider gerçekleşmelerini
takip ederek öngörülen tasarruf tutarlarının sağlanması için takip ve gerekli
müdahalelerde bulunacaklardır.
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Yine Koordinatör ve Alt Faaliyetlerden Sorumlu Daire Başkanlıklarınca
takip sonucu yapılan müdahalelere ve alınan tedbirlere yönelik geri
bildirimler Tasarruf Takip Ofisine gönderilir. Alınan geri bildirimler
çerçevesinde Tasarruf Takip Ofisince periyodik aylık olarak bağlı bulunan
Bakan Yardımcısına ve Birim Amirlerine güncellenecek sunumla birlikte
gerçekleşmeler arz edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi
bünyesindeki TGAP Proje Yönetim birimlerinde yapılacak olan
değerlendirme toplantılarına yönelik sunumlar ve hazırlıklar Tasarruf Takip
Ofisince yapılır (sapmaların en yoğun olduğu gider kalemlerinin Proje
Kartlarından sorumlu koordinatör daire başkanları ve alt faaliyetten
sorumlu daire başkanları da bu değerlendirme toplantılarına katılım
sağlarlar.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi
bünyesindeki TGAP Proje Yönetim Birimlerindeki değerlendirme
toplantılarından alınan geri bildirimler doğrultusunda Tasarruf Takip Ofisi,
Koordinatör Daire Başkanları ve Alt Faaliyetlerden sorumlu daire
başkanları tarafından düzenleyici ve önleyici tedbirler alınarak taşra ve
merkez harcama birimleri yönlendirilir.
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FAALĠYET TABLOLARI-1
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS
Gider Bazlı Tasarruf
Proje Kartı TGAP
Adı
Tıbbi cihaz tedarik
ve planlamalarında
israfı önleyecek
şekilde planlama
yapılacaktır.

TGAP
Program Kodu

TGAP-P2-1-1

TGAP-P2-1-2

TGAP-P2-1-3

TGAP-P2-1-4

TGAP-P2-1-5

TGAP-P2-1-6

TGAP-P2-1-7
TGAP-P2-1-8

TGAP-P2-1-9

TGAP-P2-1-10

TGAP-P2-1-11

TGAP-P2-1-12
TGAP-P2-1-13
TGAP-P2-1-14

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve Sonraki
Adımlar )
Merkezi planlama kapsamında alımı
planlanan tıbbi cihazlar için talep toplama
sistemi geliştirilecek
Sağlık tesislerinin talep edebilecekleri tıbbi
cihaz listesi rol gruplarına göre
sınırlandırılacak
Merkezi izne ve alıma tabi tutulan tıbbi
cihaz kalem sayısı artırılarak, toplu alım
sağlanacak
Yeni Kurumların Tıbbi Cihaz ve Donanım
Planlama Toplantıları esnasında merkezi
alım dışında kalan ve temini için ödenek
verilen kalemler arasında sağlık tesislerinin
genelinde kullanılanlar için merkezi alım
yöntemiyle alım sağlanacak
Maliyet avantajı sağlamak amacıyla
Tedarik Paylaşım Platformu (TPP)'na tıbbi
cihaz ve demirbaşların dahil edilmesine
yönelik çalışmalar yürütülecek
Verimlilik Karnelerinde izinsiz tıbbi cihaz
alımlarına ilişkin karne kriteri koyulmasına
yönelik çalışmalar yürütülecek
Avrupa Birliği hibe fonları kapsamında
cihaz alımları yapılacak
MKYS üzerindeki ihtiyaç fazlası talep
ekranlarının etkili kullanılması sağlanacak
Tıbbi Cihazlarda Yerelleşme/
Yerlileşme/Millileşme çalışmaları
hızlandırılacak
Mal alımı ile hizmet alımı mukayesesi
yapılarak gereksiz yatırımlar ortadan
kaldırılacak
İşbirliği kapsamında Üniversitelerce
istenilen cihazlara yönelik
değerlendirmelerde bütçe imkânları
dikkate alınacak
Şehir hastanelerine taşınan hastanelerden
çıkan cihazlar en uygun yerlere tahsis
edilecek
Taahhüt edilen ödenekler tahsis amacı
dışında kullandırılmayacak
Cihazların kapasiteleri ile ihtiyaçların
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Tıbbi Cihaz ve Tıbbi
Hizmet Alımları
Planlama Dairesi
Başkanlığı

TGAP-P2-1-15

TGAP-P2-1-16
TGAP-P2-1-17
TGAP-P2-1-18
TGAP-P2-1-19
TGAP-P2-1-20
TGAP-P2-1-21
TGAP-P2-1-22

TGAP-P2-1-23

TGAP-P2-1-24
TGAP-P2-1-25

uyumlu olması sağlanacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
üzerinden yapılacak alımlarla global bütçe
yükü azaltılacak
Tıbbi Cihaz alımlarına yönelik
düzenlemeler israfı önleme odaklı revize
edilecek
Atıl olan cihazların daha etkili kullanılacak
hastanelere tahsis edilmesi sağlanacak
Şartnamelerde rekabeti sağlayacak
düzenlemelere dikkat edilecek
Talepler üzerindeki politik ve sosyal etkiler
minimize edilecek
İl özel idarelerindeki ödeneklerin etkin
kullanılması sağlanacak
Yatırım talepleri bütçe imkânları
kapsamında önceliklendirilecek
Şehir Hastaneleri sözleşme EK-13
yönetimi standardize edilecek
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
Tıbbi Cihaz Kaydı ve Tele tıp Projesi
Entegrasyonu sağlanacak
Vatandaşın kaliteli, güvenli ve etkili Tıbbi
Cihaza erişimini sağlamak amacıyla
ürünlerin denetlenmesi sağlanacak

FAALĠYET TABLOLARI-2
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı

TGAP Program
Kodu

Tıbbi cihazların bakım
ve onarımlarında
TGAP-P2-2-1
etkinlik attırılacaktır.
TGAP-P2-2-2

TGAP-P2-2-3

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Klinik mühendislik teknik hizmet
faaliyetleri il ve tesis düzeyinde
yaygınlaştırılacak
Bakım onarımlara yönelik
düzenlemeler, bakım-onarım
hizmet alım kriterleri ve iş akışları
belirlenecek
Cihazların garanti şartları iyi
belirlenecek ve garanti süreçleri
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Tedarik Planlama,
Stok ve Lojistik
Yönetimi Dairesi
Başkanlığı

TGAP-P2-2-4

TGAP-P2-2-5

TGAP-P2-2-6
TGAP-P2-2-7

TGAP-P2-2-8

TGAP-P2-2-9

TGAP-P2-2-10

TGAP-P2-2-11

TGAP-P2-2-12

TGAP-P2-2-13
TGAP-P2-2-14

etkin yönetilecek
Tıbbi cihazlara ilişkin yedek
parçaların öncelikle hurdaya ayrılan
cihazlardan kaynak geliştirme
yöntemiyle geliştirilmesine yönelik
mevzuat, kural setleri ve iş adımları
belirlenecek
Cihazların sözleşme yönetimine
yönelik mevzuat düzenlemeleri ve
izlenebilirliğinin sağlanması için
gerekli altyapı çalışması
tamamlanacak
Kullanım dışı kalan cihazların
hurda süreçlerine yönelik mevzuat
ve iş akışları düzenlenecek
Cihazların atıl kalma durumu
engellenecek
Merkezi alım ile alınabilecek teknik
servis hizmetleri (metroloji, bakım,
onarım gibi) belirlenerek bölgesel
hizmet alımları sağlanacak
Şehir hastanelerinde Ek 13 ve Ek
14 süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlara yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek
Acil Sağlık hizmetlerinde
kullanılan tıbbi cihazların takibi
etkinleştirilecek
Tıbbi cihazlara ilişkin temel,
standart, marka bağımsız yedek
parça ve malzemelerin merkezi
satın alma yöntemi ile tedarik
edilmesi sağlanacak
Marka bağımlı yedek parçalar için
tıbbi cihazlara ilişkin satın alma
dokümanlarında teklif edilen yedek
parça taahhütnamelerinin
tanımlanarak tesislerin tüm
tedarikçilerin tekliflerini
görebileceği ve en ekonomik olanı
sipariş edebileceği yazılım modülü
geliştirilecek
Yedek parça teminine yönelik
taahhütnamelerin etkin yönetimi ile
süreç yönetimi geliştirilecek
SEUM ile Bakanlık personelinin
cihaz kullanma yetkinliği ve teknik
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TGAP-P2-2-15

TGAP-P2-2-16

TGAP-P2-2-17

TGAP-P2-2-18

TGAP-P2-2-19

TGAP-P2-2-20

servis yetkinliği arttırılacak
Cihazların işletme süresi boyunca
işletme ve gizli maliyetleri (teknik
servis, up-time, sarf giderleri vb.)
marka model bazlı takip sistemi
geliştirilerek raporlama altyapısı
geliştirilecek
Mevcut teknik personelin hizmet
yeterlilik envanteri tespit edilerek
bakım-onarım ihtiyaçlarının kurum
personeli tarafından
gerçekleştirilmesi ve bilgi
birikiminin yaygınlaştırılması
sağlanacak
Kurum içi kaynaklar ile servis
ihtiyacının karşılanması teşvik
edilecek
Tıbbi cihaz şartnamelerinin
paylaşımı ile sözleşme yönetiminde
etkin olan dokümanların
yaygınlaştırılması için merkezi bir
sistem geliştirilmesine
başlanacaktır.
Bakım onarım maliyet ve hacmi
yüksek olan cihazlar belirlenerek
(endoskopi, otoklav, röntgen,
anestezi, ventilatör, defibrillatör
gibi) belirli il sağlık
müdürlüklerinde kurum kaynakları
ile servis merkezleri kurulacak
Merkezi Klinik Mühendislik
Yazılımı geliştirilerek sözleşme
yönetimi, yedek parça
taahhütnameleri, personel
yetkinlikleri, cihaz performans / uptime / durum bilgileri izlenebilir
kılınacak

FAALĠYET TABLOLARI-3
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
İlaç harcamaları
kontrol altına
alınacaktır.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P2-3-1
TGAP-P2-3-2

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Akılcı ilaç kullanımı ile ekonomik
kaynakların israfı önlenecek
Kullanım Değerlendirme
11

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Tedarik Planlama,
Stok ve Lojistik
Yönetimi Dairesi

TGAP-P2-3-3

TGAP-P2-3-4

TGAP-P2-3-5

TGAP-P2-3-6

TGAP-P2-3-7

TGAP-P2-3-8

TGAP-P2-3-9

TGAP-P2-3-10
TGAP-P2-3-11
TGAP-P2-3-12
TGAP-P2-3-13

Komisyonları kurulacak ve aynı
Başkanlığı
endikasyon için hekimler tarafından
oluşturulan ilaç tedavi maliyetleri
karşılaştırılacak ve
gereksiz/yetersiz kullanımların
önüne geçilecek
Orijinal ürünler için fiyat
avantajının sağlanması ve stok
kopmalarının önlenmesi için
Merkezi Satın alma yapılacak ve
erken ödeme yapılarak fiyat
avantajı sağlanacak
Hem oral hem de parenteral
ilaçların hastaya uygulanacak doza
göre kullanılmadan kalan
kısımlarının zayi olmasını
engellemek için Aseptik ve
Majistral İlaç Hazırlama Üniteleri
kurularak eczacılar tarafından hasta
başı ilaç hazırlanacak
MKYS üzerinden ilaç
hareketlerinin yansıtıldığı
Verimlilik Analiz Ekranı Merkez
Teşkilatı için Karar Desteği
sağlayacak ve Taşranın
farkındalığını arttıracak şekilde
geliştirilecek
Maliyet avantajı sağlamak amacıyla
Tedarik Paylaşım Platformu (TPP)
ve tedarik zinciri iyileştirme
çalışmaları yürütülecek
Sağlık market üzerinden ilaç temini
başlatılacak
Cep depo uygulamaları
engellenecek ve 5 günden fazla
stok çıkışı yapılan servis/ünitelere
Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak
toplu çıkışlar engellenecek
Medikal Depo Taşınır Kayıt
Yetkililerine eğitim verilecek ve
kayıtlardaki hataların önüne
geçilecek
Verimlilik yerinde değerlendirme
ve denetleme faaliyetleri
yürütülecek
İlaç miatlarının kontrolü sağlanacak
İlaçların SGK SUT hükümlerine
uygun olarak kullanımı sağlanacak
Merkezi kargo anlaşma imkânları
analiz edilecek ve çalışma
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TGAP-P2-3-14

TGAP-P2-3-15

TGAP-P2-3-16

TGAP-P2-3-17

TGAP-P2-3-18
TGAP-P2-3-19

TGAP-P2-3-20

TGAP-P2-3-21

TGAP-P2-3-22

TGAP-P2-3-23

TGAP-P2-3-24

TGAP-P2-3-25
TGAP-P2-3-26

yapılacak
Suriye görev gücü ve yurtdışı
sağlık tesislerindeki ilaç tüketimleri
MKYS üzerinden kayıt altına
alınacak
İlaç fiyatlarındaki değişiklikler
kurumlar arası koordinasyon
sağlanarak stok gün düzeyinde
parametre olarak kullanılacak
Ülkemizde üretilmeyen 20
biyoteknolojik ilacın yerli üretimi
teşvik edilecek, biyoteknoloji
alanında yetkinliklerimiz artırılacak
Eşdeğer İlaç ve Milli Tıbbi Cihaz
Kullanımını Teşvik Kampanyası
yapılacak
İlaç, Aşı için Yerelleşme/
Yerlileşme/Millileşme çalışmaları
hızlandırılacak
Kanser ilacı gibi ilaçların merkezi
alımlarla temin edilmesi sağlanacak
Üniversitelerin temininde güçlük
yaşadığı malzemelerin Kamu
Hastanelerinden temin edilmesine
yönelik SGK ile protokol yapılacak
İlaç fiyat değişimleri konusunda
Sağlık Tesislerinin öncesinde
bilgilendirilmesi sağlanarak
planlaması yapılacak
Akılcı ilaç kullanımına yönelik
eğitim, farkındalık ve izlemedeğerlendirme faaliyetleri
yürütülerek ilaç kullanımı optimize
edilecek ve ilaç maliyetleri
azaltılacak
Yurt dışı ilaç listesindeki patentli
ve tek kaynaklı yüksek maliyetli
ilaçların çalışılarak zorunlu
lisanslama yapılabilecek ürünler
belirlenecek
Stratejik, hayati öneme sahip ve
ithalata bağımlı olduğumuz
(insülinler gibi) biyoteknolojik ilaç
grupları için alternatif üreticiler
bulunacak
Fiyat değerlendirme komisyonunca
genel fiyat artışına ilaveten fiyat
artışı verilmiş ilaçlar gözden
geçirilecek
Birinci basamakta hızlı antijen kit
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TGAP-P2-3-27

TGAP-P2-3-28

TGAP-P2-3-29
TGAP-P2-3-30
TGAP-P2-3-31

TGAP-P2-3-32

TGAP-P2-3-33

TGAP-P2-3-34

TGAP-P2-3-35

TGAP-P2-3-36

TGAP-P2-3-37

TGAP-P2-3-38

kullanımı yaygınlaştırılarak
antibiyotik içeren reçete sayısı
azaltılacak
Reçete Bilgi Sisteminde hekimlerin
yatan hastalar için order ettikleri
ilaçlar yansıtılacak ve
değerlendirme yapma imkânı
sağlanacak
Tedarik Zinciri Yönetimine ilişkin
kullanılan yazılım sistemleri
güncellenecek
Hekimlerin tekrarlayan order
yapması sebebiyle oluşan ilaç iade
durumları önlenecek
İlaç suiistimallerine yönelik
tedbirler alınacak
Aşıların tedarik süreci ve stok
hareketlerinin yönetimine ilişkin
düzenleme yapılacak
Soğuk zincir uygulamalarına ilişkin
tüm süreçleri kapsayacak şekilde
düzenleme yapılacak
İlaç sektörüne yönelik AR-GE
çalışmaları kapsamında klinik
araştırma merkezleri ve
birimlerinin sayıları artırılacak, alt
yapıları geliştirilecek
İlaçta uzun vadeli yatırım
planlamaları yapılarak yerli üretim
arttırılacak
Aşı alımı kapsamında yer alan
pnömokok aşısı ihalesinde 10
moleküllü ve 13 moleküllü aşıların
etkinlik değerlendirmesi yapılacak
Kare kod destekli Elektronik Aşı
Takip ve Soğuk Zincir İzleme
Sistemi uygulanacak
Kısa, orta ve uzun vadeli ulusal
stok ve güvenlik planının
oluşturularak yeni tedarik zinciri ile
alakalı gerekli altyapı hazırlanacak
Ayaktan hastalar için düzenlenen
reçetelerin akılcı olarak
düzenlenmesinin sağlanması
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FAALĠYET TABLOLARI-4
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı

TGAP Program
Kodu

Tıbbi malzeme
tüketiminde yerindelik
sağlanacaktır.

TGAP-P2-4-1

TGAP-P2-4-2

TGAP-P2-4-3

TGAP-P2-4-4

TGAP-P2-4-5

TGAP-P2-4-6

TGAP-P2-4-7
TGAP-P2-4-8

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Sağlık tesislerinde Kullanım
Değerlendirme Komisyonları
kurularak tıbbi sarf malzemelerin
yerinde kullanımı komisyon
marifetiyle değerlendirilecek ve
hekimlerin branş bazında aynı
işlem için seçmiş oldukları
malzemeler ve maliyetleri
konusunda karşılaştırma yapılarak
sağlık tesislerinde uygulama birliği
sağlanması konusunda çalışma
yürütülecek
Sağlık Market kapsamında tıbbi
sarf malzemelerinin tedariki
sağlanacak ve saha çalışması
yapılacak
Tıbbi sarf malzemeler içerisinde
çoklu kullanıma müsait olabilecek
ürünler belirlenip sterilizasyon ve
kullanımları ile ilgili komisyon
oluşturulacak
MKYS üzerinden tıbbi sarf
malzeme hareketlerinin yansıtıldığı
Verimlilik Analiz Ekranı Merkez
Teşkilatı için Karar Desteği
sağlayacak ve Taşranın
farkındalığını arttıracak şekilde
geliştirilecek
Maliyet avantajı sağlamak amacıyla
Tedarik Paylaşım Platformu (TPP)
ve tedarik zinciri iyileştirme
çalışmaları yürütülecek
Cep depo uygulamaları
engellenecek ve 5 günden fazla
stok çıkışı yapılan servis/ünitelere
Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak
toplu çıkışlar engellenecek
Medikal Depo Taşınır Kayıt
Yetkililerine eğitim verilecek ve
kayıtlardaki hataların önüne
geçilecek
Verimlilik yerinde değerlendirme
15

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Tedarik Planlama,
Stok ve Lojistik
Yönetimi Dairesi
Başkanlığı

TGAP-P2-4-9
TGAP-P2-4-10

TGAP-P2-4-11

TGAP-P2-4-12

TGAP-P2-4-13

TGAP-P2-4-14

TGAP-P2-4-15

TGAP-P2-4-16

TGAP-P2-4-17
TGAP-P2-4-18
TGAP-P2-4-19
TGAP-P2-4-20

TGAP-P2-4-21

TGAP-P2-4-22
TGAP-P2-4-23

ve denetleme faaliyetleri
yürütülecek
Merkezi kargo anlaşma imkânları
analiz edilecek ve işleme alınacak
SUT üzeri alımlar için
değerlendirme yapılarak SGK
nezdinde girişimde bulunulacak
Suriye görev gücü ve Yurtdışı
sağlık tesislerindeki tıbbi malzeme
tüketimleri MKYS üzerinden kayıt
altına alınacak
Acil Sağlık hizmetlerinde
kullanılan tıbbi sarf malzemelerin
etkinliği artırılacak
Özellikle ithal bağımlı, hasta bazlı
ve temininde güçlük yaşanılan
malzeme gruplarında (koklear
implant vb.)alternatif alım
yöntemleri ile edinme maliyetleri
düşürülecek
Üniversitelerin temininde güçlük
yaşadığı malzemelerin Kamu
Hastanelerinden temin edilmesine
yönelik SGK ile protokol yapılacak
Kadın Üreme Sağlığı ile ilgili Hap,
Kondom, Ria ve enjektabl alımları
optimize edilecek
Hekimlere SBYS üzerinden vaka
bazlı oluşturdukları talepler için
değerlendirme yapma imkânı
sağlanacak
Hekimlerin tüketime etkisi
performans ile ilişkilendirilecek
Hastanelerin rollerine uygun işlem
yapma ve malzeme kullanması
sağlanacak
SUT paket fiyat aşımlarına dikkat
edilecek
Medikal malzeme alanında uzun
vadeli yatırım planlamaları
yapılarak yerli üretim arttırılacak
Kısa, orta ve uzun vadeli ulusal
stok ve güvenlik planının
oluşturularak yeni tedarik zinciri ile
alakalı gerekli altyapı hazırlanacak
Medikal gaz sistemlerin bakım ve
onarımlarına yönelik mevzuat ve
rehber düzenlenecek
Medikal gaz sistemleri hakkında
kullanıcı eğitimleri yapılacak
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TGAP-P2-4-24

TGAP-P2-4-25

Merkezi gaz üretim merkezlerinin
güvenlik, fiyat-performans
analizleri yapılacak. Faydalı model
için kapasite sınırları belirlenerek
kurulumlar teşvik edilecek.
Medikal gaz sistemleri şehir
hastanelerinde Ek 14 hizmet
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.

FAALĠYET TABLOLARI-5
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Etkin laboratuar
kullanımı ile israf
engellenecektir.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P2-5-1

TGAP-P2-5-2

TGAP-P2-5-3

TGAP-P2-5-4

TGAP-P2-5-5

TGAP-P2-5-6

TGAP-P2-5-7

TGAP-P2-5-8

TASARRUFA YÖNELİK
Koordinatör Daire
FAALİYETLER
Başkanlığı
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
(Eylem Düzeyinde
Sonraki Adımlar )
Sorumlu DB)
Akılcı laboratuar uygulamalarına
Tetkik ve Teşhis
yönelik süreç yönetimi yapılacak ve Hizmetleri Dairesi
paneller oluşturulacak
Başkanlığı
Cep depo uygulamaları
engellenecek ve 5 günden fazla
stok çıkışı yapılan servis/ünitelere
Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak
toplu çıkışlar engellenecek
Mal alımı ile hizmet alımı
mukayesesi yapılarak gereksiz
alımlar ortadan kaldırılacak
Hizmet alımı yapılırken test türü ve
sayılarının doğru belirlenmesi
sağlanacak
Gereksiz tetkik istemlerinin önüne
geçilerek SBYS'lerde kontrollü
istem yapılması sağlanacak
Acil laboratuarların yerindelikleri
değerlendirilecek ve hizmeti
karşılama kapasitesi mevcut olanlar
için acillerde laboratuarlar
oluşturulmayacak
Merkezi Laboratuar imkânlarının
avantajları değerlendirilecek
Yurtdışında yapılacak olan
tetkiklerin Bakanlığın Bakanlık
Takip Numarası Sistemi ile
sağlanacak
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TGAP-P2-5-9

TGAP-P2-5-10

TGAP-P2-5-11
TGAP-P2-5-12
TGAP-P2-5-13

TGAP-P2-5-14

TGAP-P2-5-15

TGAP-P2-5-16
TGAP-P2-5-17
TGAP-P2-5-18
TGAP-P2-5-19

Geliştirilen yerli cihaz ve kitlerin
kullanımı yaygınlaştırılacak
Hekimlere SBYS üzerinden vaka
bazlı oluşturdukları talepler için
değerlendirme yapma imkânı
sağlanacak
Hekimlerin tüketime etkisi
performans ile ilişkilendirilecek
Hastanelerin rollerine uygun işlem
yapma ve malzeme kullanması
sağlanacak
Soğuk zincir uygulamalarına her
aşamada dikkate edilecek
“Bu test nerde yapılıyor?”
sisteminin kurulması,
güncellenmesi ve uygulamaya
başlatılması sağlanacak
Yüklenici tarafından temin edilen
malzemelerin doğru koşullarda
sağlık tesisine ulaştığı ve
depolandığı kontrol edilecek
Verimlilik ve Kalite yerinde
değerlendirme ve denetleme
faaliyetleri yürütülecek
Özele hizmet satısı kapsamında
gelir gider analizleri yapılacak
Aile hekimliği sevk sistemi
değerlendirilecek
Rollere göre karşılaştırmalı
laboratuar tüketim analizleri
yapılarak tesislerle paylaşılacak

FAALĠYET TABLOLARI-6
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
TGAP Program
Bazlı Tasarruf Proje
Kodu
Kartı TGAP Adı
MR, BT ve diğer
görüntüleme
hizmetlerinde gereksiz TGAP-P2-6-1
istem azaltılacaktır.
TGAP-P2-6-2

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Tele tıp-Tele radyoloji Sistemi
üzerinden radyolojik görüntülerin
paylaşılması, mükerrer tetkik
isteminin azaltılması, maliyetlerin
düşürülmesini sağlanacak
Mal alımı ile hizmet alımı
mukayesesi yapılarak fayda maliyet
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Tetkik ve Teşhis
Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

TGAP-P2-6-3

TGAP-P2-6-4

TGAP-P2-6-5

TGAP-P2-6-6
TGAP-P2-6-7

TGAP-P2-6-8
TGAP-P2-6-9

TGAP-P2-6-10

TGAP-P2-6-11

analizi yapılacak
Hekim bazlı görüntüleme tetkiki
istem sayılarını HBYS üzerinden
analiz edilerek hekimlerle
paylaşılacak,
Görüntüleme hizmetlerinde ihale
suretiyle istihdam edilen personel
sayısının optimum olması
sağlanacak
Birinci basamak sağlık
hizmetlerindeki görüntüleme
tetkiklerinin değerlendirilmesi ve
raporlandırılması işlemleri Kamu
Hastaneleri üzerinden yapılacak
Sağlık tesislerinden gelecek talepler
rol gruplarına göre sınırlandırılacak
İzin alınmadan sağlık tesislerince
hizmet alımı yapılmasının önüne
geçilecek
Gelen talepler paydaş birimlerin
katılımı ile talep değerlendirme
komisyonu oluşturulacak
Talepler üzerindeki politik ve
sosyal etkiler minimize edilecek
Şehir hastanelerinde Ek 14 hizmet
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.
Akılcı tıbbi görüntüleme projesinin
hazırlanması, uygulanması ve
yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar yapılacak

FAALĠYET TABLOLARI-7
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Sağlık hizmet alımları
kontrol altına
alınacaktır. Diyaliz,
Sterilizasyon, FTR,
Tomoterapi vb.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P2-7-1

TGAP-P2-7-2

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Tıbbi Cihaz Hizmet alımlarına
yönelik düzenlemeler yapılarak,
merkezi izne tabi tutulacak
Gelen talepler için paydaş
birimlerin katılımı ile talep
değerlendirme komisyonu
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Tıbbi Cihaz ve Tıbbi
Hizmet Alımları
Planlama Dairesi
Başkanlığı

TGAP-P2-7-3

TGAP-P2-7-4

TGAP-P2-7-5
TGAP-P2-7-6
TGAP-P2-7-7

TGAP-P2-7-8

TGAP-P2-7-9

TGAP-P2-7-10

TGAP-P2-7-11

TGAP-P2-7-12

TGAP-P2-7-13

TGAP-P2-7-14

oluşturulacak
İhale suretiyle istihdam edilen
personel sayısının optimum olması
sağlanacak
İl Sağlık Müdürlüklerince, hizmet
alımı yöntemine gidilmeden önce
mal alımı ile hizmet alımı
mukayesesi yapılarak fayda maliyet
analizi yapılacak
İzinsiz hizmet alımı yapan sağlık
tesisleri tespit edilecek
Diyaliz hastalarının taşınmasına
yönelik etkili planlamalar
yapılacak,
Talepler üzerindeki politik ve
sosyal etkiler minimize edilecek
Şehir hastanelerinde Ek 14 hizmet
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlara yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.
Sterilizasyon Hizmeti Alımlarında
ihale suretiyle istihdam edilen
personel sayısının optimum olması
sağlanacak
Sağlık tesislerinden gelecek talepler
rol gruplarına göre sınırlandırılacak
Fizik tedavi hizmetlerinin kadrolu
personel eliyle verilmesi için
personel istihdamının sağlanması
yönünde çalışma yapılacak
Hizmet alımlarından kaynaklanan
yükün azaltılması amacıyla gerekli
görülen ADSM/ADSH'lara
tekniker/teknisyen alımı yapılacak
Çalışan sayılarının takibi için
Bakanlık Merkezinde takip ve onay
sistemi oluşturulacak
Sağlık tesislerinin talep
edebilecekleri radyoterapi cihaz
türü ve sayısı hizmet verilecek
hasta potansiyeline göre
değerlendirilerek planlanacak
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FAALĠYET TABLOLARI-8
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Tıbbi atık yönetimi
etkinleştirilecektir.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P2-8-1

TGAP-P2-8-2

TGAP-P2-8-3

TGAP-P2-8-4

TGAP-P2-8-5
TGAP-P2-8-6

TASARRUFA YÖNELİK
Koordinatör Daire
FAALİYETLER
Başkanlığı
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
(Eylem Düzeyinde
Sonraki Adımlar )
Sorumlu DB)
Atık ayrıştırması konusunda
Sağlık Bakım, Hasta
personel eğitimleri yapılacak.
Hizmetleri ve Eğitim
Birim bazlı atık miktarları çalışılıp Dairesi Başkanlığı
artış gözlemlendiğinde o alana
yönelik çalışmalarının yapılması
sağlanacak
Atığın bertaraftı ile ilgili en uygun
yönteme dair AR-GE çalışmaları
yapılacak
Şehir hastanelerinde Ek 14 hizmet
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.
Personelin atığın azaltılmasına
yönelik teşvik edilmesi sağlanacak.
Uygunsuz atık tespitinde ilgili cezai
işlemlerin uygulanması sağlanacak.

FAALĠYET TABLOLARI-9
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
TGAP Program
Bazlı Tasarruf Proje
Kodu
Kartı TGAP Adı
Bilgisayar ve
donanımları ekonomik
ömürlerince etkili
şekilde kullanılacaktır. TGAP-P1-1-1

TGAP-P1-1-2

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Genel Müdürlüğümüzce
yayımlanan "SBYS-AK ve DASBAK" kapsamında açık kaynak
kodlu veri tabanı, işletim sistemi
ve ofis programlarının
kullanılmalarının teşvik edilmesi
sağlanacak
Kamuda kullanılan bütün bilgisayar
(dizüstü, masaüstü vb.), bilgisayar
aksesuarı, sunucu, depolama
ünitesi, şebeke cihazları, cep
telefonu, tablet vb.. elektronik
cihazlar (masa başı telefonlar ve
yazıcılar hariç) ve paket yazılımlar
ortak BT katalogundan
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sistem Yönetimi ve
Bilgi Güvenliği
Dairesi Başkanlığı

TGAP-P1-1-3

TGAP-P1-1-4

TGAP-P1-1-5

TGAP-P1-1-6

TGAP-P1-1-7

TGAP-P1-1-8

TGAP-P1-1-9

TGAP-P1-1-10

standartlaştırılacak ve satın almalar
merkezi bir birim tarafından
yapılacak
Kamu kurumlarının yazılım
geliştirme, BT altyapı projeleri ile
BT dış kaynak kullanımına ilişkin
ihtiyaçları merkezi bir birim
tarafından karşılanacak
Önümüzdeki dönemde yapılacak
olan veya hala devam eden BT
projeleri önceliklendirilecek
(getirisi düşük projeler iptal
edilerek) ve takibi yapılarak
kaynakların verimli kullanımı
sağlanacak
Yönetimin kolaylaştırılması, belli
kalite ve standartlarda hizmet
verilmesi, dönemsel (enerji, bakım)
ve yatırım giderlerinin azaltılması
amacıyla kamu kurumlarının
kullanmakta olduğu (kendisine ait
ve/veya kiralanmış) veri merkezleri
ve felaket kurtarma merkezleri belli
bölgelerde merkezileştirilecek
Merkezi olarak oluşturulacak veri
merkezi ve felaket kurtarma
merkezlerinde donanımlar
standartlaştırılacak, fiziksel
sunucular ve depolama üniteleri
sanallaştırılarak kapasite kullanımı
arttırılacak, kamu bulutu kurulacak
ve bu sayede ek BT donanım
yatırımları azaltılacak
Ortak kullanılabilecek bilgisayar
donanımları için yapılacak
planlamalarla israf önlenecek
Bilgisayar ve donanımları için
garanti takipleri ve bakım onarım
sözleşmeleri etkin hale getirilecek
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek
Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğünün 23.02.2018 tarih ve
E.02-237 sayılı yazısı ile Taşra
teşkilatından gelen 250.000 TL
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TGAP-P1-1-11

TGAP-P1-1-12

TGAP-P1-1-13

TGAP-P1-1-1

üzerindeki tüm bilişim alanındaki
alım talepleri gerektiğinde yerinde
değerlendirilecek
Genel Müdürlüğümüzce
yayımlanan "SBYS-AK ve DASBAK" kapsamında açık kaynak
kodlu veri tabanı, işletim sistemi ve
ofis programlarının
kullanılmalarının teşvik edilmesi
sağlanacak
Kamuda kullanılan bütün bilgisayar
(dizüstü, masaüstü vb.), bilgisayar
aksesuarı, sunucu, depolama
ünitesi, şebeke cihazları, cep
telefonu, tablet vb.. elektronik
cihazlar (masa başı telefonlar ve
yazıcılar hariç) ve paket yazılımlar
ortak BT katalogundan
standartlaştırılacak ve satın almalar
merkezi bir birim tarafından
yapılacak
Kamu kurumlarının yazılım
geliştirme, BT altyapı projeleri ile
BT dış kaynak kullanımına ilişkin
ihtiyaçları merkezi bir birim
tarafından karşılanacak
Önümüzdeki dönemde yapılacak
olan veya hala devam eden BT
projeleri önceliklendirilecek
(getirisi düşük projeler iptal
edilerek) ve takibi yapılarak
kaynakların verimli kullanımı
sağlanacak

FAALĠYET TABLOLARI-10
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Temizlik
harcamalarındaki israf
engellenecektir.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-3-1
TGAP-P1-3-2

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Temizlik personeli sayısı iş yükü
analizi yapılarak belirlenecek
Personele malzeme ve kimyasal
kullanımına yönelik eğitim
verilecek.(dozajlama sistemi
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

TGAP-P1-3-3

TGAP-P1-3-4

TGAP-P1-3-5

TGAP-P1-3-6

TGAP-P1-3-7
TGAP-P1-3-8
TGAP-P1-3-9
TGAP-P1-3-10

TGAP-P1-3-11

TGAP-P1-3-12

TGAP-P1-3-13

temizlik hizmetlerinde kullanılan
cihazların uygun ve uzun ömürlü
kullanımının sağlanması)
Personelin çalışma saatleri
düzenlenerek gereksiz ödemelerin
önüne geçilmesi sağlanacak
Alanların ihtiyaçlarına yönelik
temizlik planlarının oluşturulması
sağlanacak
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek
Personelin etkin çalıştırılmasını
sağlamak için gerekli planlama
yapılarak denetim mekanizmasının
doğru işlemesi sağlanacak
Etkin stok ve tüketim analizinin
yapılması sağlanacak
Uygun miktarda uygun malzeme
seçimi sağlanacak
Merkezi alımlarla fiyat avantajı
sağlanacak
Alanlarda kullanılacak miktar ve
özellik belirlenecek.
Temizlik malzemelerinin stok
kontrolü ve satın alma süreçlerinin
optimizasyonu sağlanacak, ürünler
standartlaştırılarak belirlenen ürün
kataloğundan seçilecek.
Temizlik malzeme gideri
ortalamasına göre fazla olan
hastaneler tespit edilerek tasarruf
tedbirlerinin yerine getirilmesi
sağlanacak.
Personele malzemenin kullanımı,
miktarı ve özellikleri ile ilgili
eğitim verilecek.
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FAALĠYET TABLOLARI-11
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Yemek hizmetlerinde
kontrol mekanizması
güçlendirilecektir.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-4-1

TGAP-P1-4-2

TGAP-P1-4-3

TGAP-P1-4-4

TGAP-P1-4-5
TGAP-P1-4-6
TGAP-P1-4-7
TGAP-P1-4-8
TGAP-P1-4-9

TGAP-P1-4-10

TGAP-P1-4-11

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Yemek dağıtım ve denetim
mekanizması etkinleştirilecek
(personelin ve hastanın yemediği
yemeğin takibinin yapılması)
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlara yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.
Çalıştırılan işçi sayılarının takibi
için Bakanlık Merkezinde takip ve
onay sistemi oluşturulacak
Yiyecek ve içecek alımlarında
menülerin standartlaştırılması (kişi
başına alınan servis/ürün türü,
miktarı ve birim fiyatları) il/bölge
bazında merkezi satın alım ile
tedarikçi sayısının azalması ile
tasarruf sağlanacak
Yemek menüleri mevsimler dikkate
alınarak hazırlanacak
Malzeme alımlarında kaliteli ve
ekonomik ürünlerin tercih edilmesi
sağlanacak.
Malzemelerin miat kontrollerinin
düzenli yapılması sağlanacak.
Ürünlerin muhafazasına yönelik
kuru ve soğuk depoların denetimi
etkin hale getirilecek
İhalelerin tek elden yapılması
değerlendirilecek.
Yemek malzeme gideri rol
ortalamasına göre fazla olan
hastaneler tespit edilerek tasarruf
tedbirlerinin yerine getirilmesi
sağlanacak.
Yemek dağıtım ve denetim
mekanizması etkinleştirilecek
(personelin ve hastanın yemediği
yemeğin takibinin yapılması)

25

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-12
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Güvenlik tedbirleri
yalnızca kolluk olarak
değil taşınır ve
taşınmazları muhafaza
edecek şekilde
güçlendirilecektir.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-5-1

TGAP-P1-5-2
TGAP-P1-5-3

TGAP-P1-5-4

TGAP-P1-5-5

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Personelin etkin çalıştırılmasını
sağlamak için gerekli planlama
yapılarak denetim mekanizmasının
doğru işlemesi sağlanacak
Personelin çalışma saatleri
düzenlenerek gereksiz ödemelerin
önüne geçilmesi sağlanacak
Güvenlik personeli sayısı iş yükü
analizi yapılarak belirlenecek
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.
İnsan bazlı güvenlik yerine teknik
detay ve teknoloji bazlı güvenlik
önlemleri alınacak

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-13
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Kayıt, kabul ve
raporlama işlerinde
çalışanların istihdamı
tasarruf odaklı
yapılacaktır.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-6-1

TGAP-P1-6-2

TGAP-P1-6-3

TGAP-P1-6-4

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Personelin etkin çalıştırılmasını
sağlamak için gerekli planlama
yapılarak denetim mekanizmasının
doğru işlemesi sağlanacak
Personelin çalışma saatleri
düzenlenerek gereksiz ödemelerin
önüne geçilmesi sağlanacak
Personelin büro malzemelerini
etkili bir şekilde kullanmasına ve
kırtasiye israfını önlemesine
yönelik bilgilendirmeler yapılacak
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

TGAP-P1-6-5

olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek
V.H.K.İ. personeli sayısı iş yükü
analizi yapılarak belirlenecek

FAALĠYET TABLOLARI-14
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
TGAP Program
Bazlı Tasarruf Proje
Kodu
Kartı TGAP Adı
Çamaşırhane ve tekstil
hizmetlerinde israf
TGAP-P1-7-1
yapılmayacaktır.
TGAP-P1-7-2

TGAP-P1-7-3

TGAP-P1-7-4

TGAP-P1-7-5

TGAP-P1-7-6
TGAP-P1-7-7

TGAP-P1-7-8

TGAP-P1-7-9
TGAP-P1-7-10

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
En ekonomik ihale yöntemi
seçilecek ve ihalelerin tek elden
yapılması sağlanacak
Kendi bünyesinde çamaşırhane
hizmeti veren hastanelerde uygun
ürüne uygun malzeme kullanımı
sağlanacak.
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek.
Kullanılan tekstillerin yıpranmasını
en aza indirecek tedbirler alınacak
Çamaşırhane hizmet alım giderleri
rol ortalamasına göre fazla olan
hastaneler tespit edilerek tasarruf
tedbirlerinin yerine getirilmesi
sağlanacak
Personelin etkin ve verimli
çalıştırılması sağlanacak
Personelin çalışma saatleri
düzenlenerek gereksiz ödemelerin
önüne geçilmesi sağlanacak
İlgili alanda çalışan personel sayısı
iş yükü analizi yapılarak
belirlenecek
Personelin etkin çalıştırılmasını
sağlamak için gerekli planlama
yapılarak denetim mekanizmasının
doğru işlemesi sağlanacak
Giyim ve kuşam alımlarının
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

merkezi olarak standartları ve
alımları değerlendirilecek.
TGAP-P1-7-11

TGAP-P1-7-12
TGAP-P1-7-13
TGAP-P1-7-14
TGAP-P1-7-15

İklime uygun ürünlerin
kullanılması sağlanacak
Yıpranan ürünler uygun şekilde
değerlendirilerek kullanıma uygun
hale getirilmesi sağlanacak
Terzilik hizmetlerinin etkinliği
arttırılacak
Çamaşırhane malzemelerinin etkin
yönetimi sağlanacak
Tekstil ürünlerde kaçaklar
önlenecek

FAALĠYET TABLOLARI-15
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Hastane içi
yönlendirme
hizmetleri zaman
israfını ve kuyrukları
önleyecek şekilde
yapılandırılacaktır.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-8-1
TGAP-P1-8-2

TGAP-P1-8-3

TGAP-P1-8-4

TGAP-P1-8-5

TGAP-P1-8-6

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Personelin etkin ve verimli
çalıştırılması sağlanacak
Personelin çalışma saatleri
düzenlenerek gereksiz ödemelerin
önüne geçilmesi sağlanacak
Şehir hastanelerinde Ek 14
süreçlerine ilişkin sözleşme
sorumluluk dağılımı açıklamalı
olarak detaylandırılarak takip
süreçleri, cezai hususlar yönelik
mevzuat düzenlemesi
gerçekleştirilecek
Yönlendirme ve Danışma personeli
sayısı iş yükü analizi yapılarak
belirlenecek
Görev seyahatlerinde otel, yiyecek,
taşıt kiralama ve ulaşım gibi
giderler için mümkün olduğu
ölçüde ucuz seçeneklerin
kullanılması ve seyahat
ayarlamalarının acenteler yerine
kurum içinde bulunan İdari Mali
İşler birimleri tarafından
gerçekleştirilecek
Yollukların verimsiz kullanımın
engellenmesi ve tahsis edilen
28

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

TGAP-P1-8-7

TGAP-P1-8-8

TGAP-P1-8-9

TGAP-P1-8-10

yollukların amacı dışında
kullanılmaması için yapılan
harcamalar düzenli olarak takip
edilecek
Çalışanlara verilen kurs ve öğretim
hizmetlerinin yeniden düzenlenerek
önceliklendirilmesi (ör. Tanınmış
üniversitelerden eğitimler) ve etkin
kullanımı sağlanacak
Personelin etkin çalıştırılmasını
sağlamak için gerekli planlama
yapılarak denetim mekanizmasının
doğru işlemesi sağlanacak
Yurtiçi ve yurtdışında geçici ve
sürekli görevlere gönderilen
personel sayısının olabildiğince
minimumda tutulması ve görev
yapılacak sürelerin görevin
gerçekleşmesini sağlayacak en az
süreye indirgenmesi sağlanacak
Yurtdışı hasta yönlendirme ve
tercüman alımlarının ihtiyaca
yönelik planlanması sağlanacak

FAALĠYET TABLOLARI-16
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Teknik servis
hizmetleri tasarruf
odaklı sunulacaktır.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-9-1

TGAP-P1-9-2

TGAP-P1-9-3

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Teknik Destek Hizmeti Alım
Giderlerine etki eden istihdam
planları gözden geçirilecek ve iş
yükü analizleri yapılacak
Teknik hizmetlerin ihtiyacı olan
sarfların temini zamanında
yapılarak büyük çaplı bakım
onarımların periyodu uzatılacak
Kamera, yangın algılama vb.
sistemlerin bakım ve onarım
periyodlarına dikkat edilecek
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Tesisleri
Yatırım Planlama ve
Takip Dairesi
Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-17
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Lisansların tedarik ve
takibinde etkinlik
arttırılacaktır.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-10-1

TGAP-P1-10-2

TGAP-P1-10-3

TGAP-P1-10-4

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
EBYS kullanıma ilişkin
02.05.2018 tarihli ve 2082 sayılı
makam oluru ile yürürlüğe giren
EBYS yönergesi doğrultusunda
fiziksel belge döngüsü engellenerek
kırtasiye giderlerinin azaltılması
sağlanacak
Klinik ve servislerde kullanılan
bilgisayarların işletim ve ofis
sistemlerine ilişkin açık kaynak
kodlu ve milli yazılımların
kullanılmasına yönelik mevzuat
düzenlenecek ve iş kuralları
belirlenecek
Bakanlığımız merkez ve taşra
teşkilatına ait web sitelerinin "Web
İçerik Yönetim Sistemi" altyapısını
kullanması teşvik edilerek hizmet
alımı giderlerinin düşürülmesi
sağlanacak
Engelli vatandaşlarımızın, engelli
rapor vermeye yetkili hastanelerden
alacakları engellilik durumunu
gösterir raporları elektronik ortama
taşınacak, bu raporlar hem yetkili
kamu kurumları ile hem e-Devlet
Kapısı üzerinden hem de e-Nabız
üzerinden vatandaşımızın kendisine
sunulacaktır. Sahte raporların
önüne geçilecek ve raporların diğer
paydaş kurumlarla paylaşılması
suretiyle kamuda bürokrasi
azaltılacak

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sistem Yönetimi ve
Bilgi Güvenliği Dairesi
Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-18
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Mobilya
yenilemelerinde
ihtiyaç baz alınarak

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-11-1

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Eski olmakla birlikte kaplama ve
döşeme ile ihtiyacı karşılayacak
mobilyalar için maliyet etkinlik
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

israf önlenecektir.
TGAP-P1-11-2

TGAP-P1-11-3

çalışmaları yapılacak
Hastane mobilyaları etkin şekilde
konuşlandırılarak gereksiz ve sık
hareketleri engellenecek
Kaplama, döşeme ve yenileme
hizmetleri yeni planlanan
hastaneler de dikkate alınarak
yapılacak

FAALĠYET TABLOLARI-19
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Otopark ve çevre
düzenlemesinde
paydaşlardan destek
alınacaktır.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-12-1

TGAP-P1-12-2

TGAP-P1-12-3

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Belediyeler ve diğer kurumlarla
işbirliği içerisinde olunması
sağlanacak
Bahçe ve çevrenin sulanmasında
mümkün ise kuyu suyunun
kullanılması sağlanacak
Bahçe ve çevre düzenlemesinde
hastane personelinin kullanılması
sağlanacak

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Bakım, Hasta
Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-20
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi
giderleri
değerlendirilecektir.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-13-1
TGAP-P1-13-2
TGAP-P1-13-3
TGAP-P1-13-4

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
HBYS harcamaları illere ve
tesislere göre analiz edilecek
Çalıştırılan işçi sayılarının takibi
için Bakanlık Merkezinde takip ve
onay sistemi oluşturulacak
Merkezi alımların etkinliği
sağlanacak
HBYS lerin entegrasyonlarında
etkinlik arttırılacak

31

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Veri Yönetimi Daire
Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-21
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Kırtasiye harcamaları
azaltılacaktır.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-14-1

TGAP-P1-14-2

TGAP-P1-14-3

TGAP-P1-14-4

TGAP-P1-14-5

TGAP-P1-14-6

TGAP-P1-14-7

TGAP-P1-14-8

TGAP-P1-14-9

TASARRUFA YÖNELİK
Koordinatör Daire
FAALİYETLER
Başkanlığı
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
(Eylem Düzeyinde
Sonraki Adımlar )
Sorumlu DB)
Merkezi yazıcılar kullanılacak,
Tedarik Planlama, Stok
toner ve kâğıt giderleri azaltılacak, ve Lojistik Yönetimi
kişisel çıktı alınması önlenecek
Dairesi Başkanlığı
Kırtasiye satın alımlarının merkezi
olarak gerçekleştirilmesiyle birim
fiyatlar düşürülecek
Kırtasiye ürünleri
standartlaştırılarak satın alımları
belirlenen kırtasiye katalogu
içerisinden seçilerek
gerçekleştirilecek
Talep azaltma fırsatları
değerlendirilerek hatıra, eşantiyon,
logolu kurum kırtasiyesi gibi
ürünlerin kaldırılmasıyla satın alma
ve üretim giderlerinde tasarruf
sağlanacak
Büro malzemesi alımlarının
optimizasyonu sağlanacak; alınacak
ürünler standartlaştırılarak
belirlenen ürün katalogundan
seçilerek satın alınması suretiyle
merkezi alım vasıtasıyla tedarikçi
sayısı azaltılacak ve birim fiyat
düşürülecek
Yeni makine ve teçhizat alımları
yerine var olan kaynakların bakım
ve onarımı sağlanarak kullanım
süreleri uzatılacak
Büro mefruşatı için alınacak
ürünlerin özelliklerinin
düzenlenmesi, ürünlerin
standartlaştırılması, satın alımın tek
elden yürütülmesi ve artan pazarlık
gücü ile gerçekleşen fiyat
avantajlarından yararlanılması
sağlanacak (ör: okullar için masa
alımları vb.)
Depo Yönetimi etkinleştirilecek ve
gereksiz stoklar yapılmayacak,
ayrıca birim bazlı tüketimler takip
edilecek
E-onay süreçlerinin sahada
kullanımı yaygınlaştırılacak
32

FAALĠYET TABLOLARI-22
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Araç kullanımı ve
yakıt tüketimindeki
israf engellenecektir.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-15-1
TGAP-P1-15-2
TGAP-P1-15-3
TGAP-P1-15-4

TGAP-P1-15-5

TGAP-P1-15-6

TGAP-P1-15-7

TGAP-P1-15-8

TGAP-P1-15-9

TGAP-P1-15-10

TASARRUFA YÖNELİK
Koordinatör Daire
FAALİYETLER
Başkanlığı
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
(Eylem Düzeyinde
Sonraki Adımlar )
Sorumlu DB)
Taşıt takip sistemleri
Genel Bütçe Dairesi
yaygınlaştırılacak
Başkanlığı
Araç sayılarının optimum olması
için değerlendirmeler yapılacak
Isı yalıtımına önem verilecek
Jeneratör vb. sistemlerin
kontrolleri periyodik olarak
yapılacak
Kara taşıtı satın almalarının ve
kiralamalarının merkezileştirilmesi
ve taşıtların kullanım amacına göre
standart model ve özelliklerinin
belirlenmesi vasıtasıyla satın alma,
kiralama ve bakım maliyetleri
azaltılacak
Satın alma ve kiralama toplam
sahiplik maliyetleri analiz edilecek,
hâlihazırda satın alınmış kara
taşıtlarından satılabilecek durumda
olanlar satılacak, ihtiyaçlar
kiralama modeliyle karşılanacak
Kamunun kullanımında olan araçlar
(satın alınmış veya kiralanmış)
mümkün olduğunca ortak bir
havuzdan kullanılacak ve azalan
taşıt ihtiyacı sonucu kiralama, satın
alma, akaryakıt, sigorta ve bakım
giderleri azaltılacak
Hava taşıtlarının satın almaları ve
kiralamaları merkezileştirilecek,
hava taşıtlarının özellikleri yeniden
gözden geçirilecek, kamu kurumları
arası ortak kullanımın
değerlendirilmesi vasıtasıyla satın
alma, kiralama, bakım, akaryakıt,
sigorta maliyetleri azaltılacak
Kamu personeli taşıma
hizmetlerinin mümkün olduğunca
merkezileştirilmesi ve yüksek
hacim sayesinde tasarruf
sağlanacak
Kamu personeli tarafından
33

TGAP-P1-15-11

TGAP-P1-15-12

TGAP-P1-15-13

TGAP-P1-15-14

kullanılan araçların özellikleri
gözden geçirilip
standartlaştırılacak, maliyet
arttıracak gereksiz özellikler
kaldırılacak ve yüksek taşıma
kapasiteli araçlar tercih edilecek
Her çeşit taşıt ve makinenin
işletmesinde kullanılan akaryakıt,
madeni yağ, antifriz vb.
maddelerinin alımı il/bölge bazında
merkezileştirilecek ve kamu
alımlarındaki birim fiyatın
tedarikçiye olan maliyet üzerine
düşük bir kar marjı ile pazarlık
edilecek
Yakıtların alternatifleri maliyet
etkinlik yönünden değerlendirilecek
Kamu binalarında yakacak
tasarrufuna gidilmesi (ör.,
kullanılmayan binaların ısıtmasının
kapatılması, mesai saatlerinden
sonra sadece gerekli alanların
ısıtmasının açık olması, bina
sıcaklıklarının optimize edilip
gereksiz ısıtmanın önüne geçilmesi
vb..)
Taşıma hizmetine ilişkin yeni
yönetim modelleri geliştirilecek

FAALĠYET TABLOLARI-23
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Enerji tasarrufu için
farkındalık
oluşturulacaktır.

TGAP Program
Kodu

TGAP-P1-16-1

TGAP-P1-16-2

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)

Alternatif enerji kaynaklarının
etkinlikleri değerlendirilecek
Kamu binalarında elektrik
tasarrufuna gidilecek(ör. hareket
sensörlü lambaların aktiflik süresi
kısaltılacak, daha erken saatlerde
merkezi aydınlatma kapatılacak,
kullanılmayan binaların elektriği
kesilecek, mesai saatlerinden sonra
sadece gerek duyulan alanlardaki
aydınlatmalar açık tutulacak,

Sağlık Tesisleri Yatırım
Planlama ve Takip
Dairesi Başkanlığı
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TGAP-P1-16-3

TGAP-P1-16-4

TGAP-P1-16-5

TGAP-P1-16-6

TGAP-P1-16-7
TGAP-P1-16-8
TGAP-P1-16-9
TGAP-P1-16-10
TGAP-P1-16-11

tasarruflu ampuller kullanılacak
vb.) ve çalışanların
bilinçlendirilmesiyle bu alandaki
harcamalar azaltılacak
Elektrik alımı bölge/ülke çapında
merkezileştirilecek ve kamu
alımlarındaki elektrik birim
fiyatının (TL/kwh) tedarikçiye olan
maliyet üzerine düşük bir kar marjı
olarak pazarlık edilecek. Düşük
birim fiyatın yanında merkezi alım
ve yönetim sayesinde geç ödeme
cezalarının azaltılmasıyla maliyet
tasarrufu sağlanacak
Isınma ve pişirmeyle ilgili yakacak
maddelerinin satın almaları
merkezileştirilecek
Kömür, odun, doğalgaz ve diğer
abonelik gerektiren yakacak
alımları için alımların/aboneliklerin
merkezi yapılması ve takip edilmesi
ile hem düşük birim fiyatlardan
faydalanılması sağlanacak hem de
olası geç ödeme cezalarının önüne
geçilecek
Yapımı tamamlanan sağlık
tesislerinde trijenerasyon
sistemlerinin devreye alınarak
tasarruf sağlanacak
Cihazların temininde elektrik
sarfiyatları da dikkate alınacak
Jeneratör vb. sistemlerin kontrolleri
periyodik olarak yapılacak
Ticari alanlar için sayaçlar
konulacak
Merkezi iklimlendirme konusunda
hassasiyet gösterilecek
Elektrik israfının önlenmesine
yönelik tedbirlerin alınması
hususunda genel uyarılar yapılacak
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FAALĠYET TABLOLARI-24
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Su sarfiyatı
azaltılacaktır.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-17-1
TGAP-P1-17-2
TGAP-P1-17-3
TGAP-P1-17-4

TGAP-P1-17-5

TGAP-P1-17-6
TGAP-P1-17-7

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Alternatif su kaynaklarının
etkinlikleri değerlendirilecek
Su depolarının periyodik bakımları
yapılacak ve tesisatlardaki kaçaklar
engellenecek
Ticari alanlar için sayaçlar
konulacak
Çamaşırhanedeki cihaz parkurunun
su sarfiyatı değerlendirilecek
İçme amaçlı olmayan su alımları il
bazında ortaklaştırılacak ve
merkezi olarak takip edilecek, bu
sayede tedarikçi başına yüksek
hacimlere ulaşılıp düşük birim
fiyattan faydalanılacak. Ayrıca
merkezi takip sayesinde geç ödeme
cezalarının önüne geçilecek
Kamu binalarında su tasarrufuna
gidilecek
Su giderlerinde oluşabilecek
gereksiz kullanımlara yönelik
tedbirler alınması sağlanacak

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Tesisleri Yatırım
Planlama ve Takip
Dairesi Başkanlığı

FAALĠYET TABLOLARI-25
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Haberleşmede israf
yapılmayacaktır.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-18-1
TGAP-P1-18-2

TGAP-P1-18-3

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
İnternet paketlerinin etkinliğine
önem verilecek
Telefon faturalarında özel görüşme
bedellerinin ilgililerden tahsil
edilmesi sağlanacak
Sabit ve mobil tarifelerin
standartlaştırılması, alımlarının
merkezileştirilmesi ve bu sayede
düşük birim fiyatın yanı sıra geç
ödemelerden kaynaklı ceza
ödemeleri azaltılacak
36

Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
KHGM-İdari Hizmetler
ve İletişim Yönetimi
Dairesi Başkanlığı

TGAP-P1-18-4

TGAP-P1-18-5

TGAP-P1-18-6

TGAP-P1-18-7
TGAP-P1-18-8

TGAP-P1-18-9

TGAP-P1-18-10

TGAP-P1-18-11

TGAP-P1-18-12

TGAP-P1-18-13
TGAP-P1-18-14

Kamu kurumlarının kullanmakta
olduğu çağrı merkezlerinde belli
hizmet seviyesi standartları ve
kalitenin yakalanması ile maliyet
tasarrufu amacıyla alınan hizmet
ortaklaştırılacak
Sabit ve mobil hatlardaki gereksiz
harcamalar kısılacak (ör.
telefonlardaki mesai saati dışındaki
ve/veya yetki dışı - yurt dışı,
şehirler arası aramalar kullanımların çalışana fatura
edilmesi, kullanılmayan ve/veya
kullanımı düşük hatların
kapatılması vb..)
Hastane adına kullanılan cep
telefonlarının gerekliliği
değerlendirilecek
Uluslararası görüşmelere açılacak
telefon hatları için özen
gösterilecek
Gazete alımları minimize edilecek
Uydu haberleşme ve hat kirası gibi
giderler gözden geçirilecek, hat
özellikleri standartlaştırılacak
(örn.bant genişliklerinin
karşılaştırılması ve gerekli
durumlarda azaltılması), alımların
merkezi olarak yapılması ile birim
kullanım maliyetleri azaltılacak
Posta ve telgraf ile sağlanan evrak
vb. gönderimleri mümkün
olduğunca dijital ortama taşınacak
(fax, email, e-fatura gibi çözümler
kullanılması)
Yayın ve bilgiye yönelik abonelik
harcamalarında ortak alım ve
abonelik anlaşmaları yapılacak,
anlaşmalı kurum listeleri
standartlaştırılacak, indirim
fırsatları değerlendirilecek
Bilimsel içerikli olmayan, katkısı
ve getirisi olmayan ya da tanıtım
vb. amaçlı yayımlanan periyodik
yayınların alımı sonlandırılacak
veya abone sayıları azaltılacak
İlan, temsil ve tanıtma harcamaları
sağladıkları katkı ve getirilerine
göre önceliklendirilerek azaltılacak
İnternet bağlantısı bulunan
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TGAP-P1-18-15

kuruluşların yayın tüketimleri
mümkün olduğunca internet
üzerine taşınarak elektronik
ortamdan sağlanacak (e-gazete, edergi vb.) Posta ve telgraf
hizmetlerinin kullanım detayları
incelenerek ortaklaştırma ve
standartlaştırma seçenekleri
değerlendirilecek
Periyodik faaliyet raporları hariç,
bedeli hangi kaynaktan karşılanırsa
karşılansın, bilimsel niteliği
olmayan, daha çok kurum ve
personelini tanıtmaya yönelik kitap,
dergi, bülten ve benzeri yayınların
basım ve yayımı yapılmayacak

FAALĠYET TABLOLARI-26
Sağlık Bakanlığı
Mevcut TDMS Gider
Bazlı Tasarruf Proje
Kartı TGAP Adı
Kira harcamaları
kontrol altına
alınacaktır.

TGAP Program
Kodu
TGAP-P1-19-1

TGAP-P1-19-2

TGAP-P1-19-3

TASARRUFA YÖNELİK
FAALİYETLER
( Ana Verimlilik Bileşenleri ve
Sonraki Adımlar )
Kira giderleri sistematik olarak
kontrol edilecek
Kiralanmış kamu binalarının kira
kontratları gözden geçirilecek;
yüksek kira ödenen binalar için
pazarlık yapılacak ya da diğer
binalara taşınılacak (ör. daha düşük
kiralı binalar, atıl durumdaki kamu
binaları, diğer kamu kuruluşlarıyla
ortak kullanıma müsait binalar) ve
bu sayede kira masrafları
azaltılacak
Birlikte kullanım kültürü
geliştirilecek
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Koordinatör Daire
Başkanlığı
(Eylem Düzeyinde
Sorumlu DB)
Sağlık Tesisleri Yatırım
Planlama ve Takip
Dairesi Başkanlığı

FAALĠYET VE MALĠYET ĠZLEM TABLOSU*
İl
Ad
ı

Faali
yet
Sıra
No

TGA
P
Prog
ram
Kod
u

TGA
P
Prog
ram
Adı

Harcama
Birimi
(İSM
/Hastane
/ADSM)

Tasarrufa
Yönelik
Faaliyet
Adı
(Yapılan
faaliyet
bir cümle
ile
yazılacak
tır)

Faali
yet
Tarih
i

Faaliyet
Açıklaması
(İSM/Sağlık
Tesislerince
yapılan faaliyetler
ve bu faaliyetlerin
yöntemleri
ayrıntılarıyla
yazılacaktır )

Dayana
k
Belge

Faaliyet Görsel
(Bu alana resim
yapıştırılmayacak
sadece ilgili
faaliyete ilişkin bir
görsel mevcut ise
resmi yazı ekinde
gönderilen ilgili
görselin numarası
yazılacaktır)

Koordi
natör
Daire
Adı

Bütçe
Türü
(DS,G
B veya
DS ve
GB)

Bütçe
Hesap
Kodu

*Her üçer aylık dönemin bitiminden itibaren 3 gün içerisinde hastane/adsm TGAP
sorumluları tarafından konsolide edilerek Müdürlüğümüz TGAP Ofisine resmi yazı ile
gönderilmelidir.
Faaliyetler dönemsel takip edilecek olup faaliyetlere ilişkin raporların zamanında
gönderilmesi uygulama birliği ve tasarruf miktarlarının ölçülmesi açısından önem arz
etmektedir.
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İlgili Dönem
Tasarruf Tutarı
(Öngörülebilen
veya
gerçekleşenler
sadece TL olarak
yazılacak.
Öngörülemeyenl
er için boş
bırakılacak )

KAYNAKLAR

Bakanlık TGAP Ofisi Proje Kartları
Bakanlık TGAP Ofisi Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablosu
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