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İlgi :

a) Mülga Başbakanlık 18.01.2007 tarihli 26407 sayılı 2007/3 Genelge.
b) Mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 10.02.2015 tarihli ve 641.01-2241 sayılı
2015/2 Sayılı Genelge.
c)Mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 15.06.2015 tarihli ve 56275463-639- E192 sayılı yazısı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli
kullanılması, amacıyla Bakanlığımızda Tasarruf Takip Ofisi kurulduğu, söz konusu ofis
marifetiyle Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışma başlatıldığı
yazılarla bildirilmiştir.
TGAP-P1-18 “Haberleşmede israf yapılmayacaktır.” başlıklı proje kartı için Genel
Müdürlüğümüz İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinatör birim
olarak görevlendirilmiştir.
Bu kapsamda İlgi a) Mülga Başbakanlık 2007/3 Sayılı Genelgesinde;
1. “Kurum ve kuruluşların harcama yetkilileri, bütçelerinde haberleşme giderleri için
ayrılan ödeneklerin aşılmaması hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da
dahil gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.
2. Telefon faturaları her defasında harcama yetkilileri tarafından aylar itibariyle bizzat
kontrol edilerek, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi sağlanacaktır.
3. Hangi makamlara ait telefonların milletlerarası görüşmelere açık olabileceği EK-I
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Zorunlu hallerde bu cetvelin dışında milletlerarası
görüşmelere açılacak telefonlar ile şehirlerarası görüşmelere açılacak telefonlar, bağlı
veya ilgili/ilişkili Bakan tarafından belirlenecektir.
4. Cep telefonları sadece EK-II cetvelin 1’inci sırasında belirtilen makam ve hizmetler ile
2’nci sırasında yer alan makamlar için tahsis edilebilecektir. Ancak, II sayılı cetvelin 2
nci sırasındaki makamlar dışında, zorunlu görülen hizmetler için cep telefonu tahsisi
bağlı veya ilgili/ilişkili Bakan onayı ile yapılabilecektir.
5. Yıllık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, anılan cetvelin 1'inci sırasındaki
makamlar için limitsiz; 2'nci sırasındaki makamlar için ise, ilgili makama atanan
kişiye, içinde bulunulan yılın ocak ayında ödenen net maaş tutarı kadar olacaktır.
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.
6. Telefonların 900'lü hatlara kapalı tutulmasına devam edilecektir.
7. 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 yapılmayacaktır”. Hükümlerine
yer verilmiş olup 7.maddeye yönelik İlgi (b) ve (c) sayılı yazılarla da Mülga Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından tüm sağlık tesislerine talimat verilmiştir.
Bu talimatlara ek olarak haberleşmeye ilişkin tasarruf tedbirleri kapsamında;
8. Bağlı sağlık tesislerinin sabit ve mobil tarifelerinin alımı İl Sağlık Müdürlüğü
koordinasyonunda oluşturulacak ihtiyaç komisyonu marifetiyle yapılmalıdır.
9. Şehir içi aramalarda, aranılan kişinin cep telefonu yerine, daha ucuz olan kablolu
telefon üzerinden arama yapılmalı, telefon görüşmelerini düzenleyen görevli
personelin bu konuya dikkatleri çekilmelidir.
10. Gerekli teknoloji imkanları da kullanılarak, şifre kullanımı veya santralden iptal gibi
yöntemlerle telefonların mesai saatleri dışında yetkisiz kullanımları engellenmelidir.
11. Resmi Gazete ve diğer basılı yayınlar internet üzerinden takip edilmelidir.
12. Bağlı sağlık tesislerinin yayın ve bilgiye yönelik abonelikleri İl Sağlık Müdürlüğü
koordinasyonunda oluşturulacak ihtiyaç komisyonu marifetiyle yapılmalıdır ve
indirim fırsatları değerlendirilmelidir.
13. Bilimsel içerikli olmayan, katkısı ve getirisi olmayan ya da tanıtım maksatlı
yayımlanan periyodik yayınların alımı sonlandırılmalı veya abone sayıları
azaltılmalıdır.
Hükümlerinin de yerine getirilerek sağlık tesislerimizde görev yapan her kademe ve
ünvandaki çalışanımızın genel tasarruf tedbirlerine titizlikle riayet etmelerinin yanında, kendi
görev alanlarıyla ilgili konularda da israfı engellemeye yönelik bir tutum içinde bulunmaları
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilgi:
TGAP Ofisi
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