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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :a) Bakanlığımızın (Tasarruf Takip Ofisi) 14.02.2019 tarihli ve 50223489-010.07.01-E.2
sayılı yazısı.
b) Bakanlığımızın (Tasarruf Takip Ofisi)14.02.2019 tarihli ve 50223489-050.01.02- E.3
sayılı yazısı
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 ilgi (a) ve (b)
kayıtlı yazılarla bildirilmiştir.
TGAP Proje Kartları içerisinde yer alan “Enerji tasarrufu için farkındalık
oluşturulacaktır” başlığı kapsamında belirtilen eylemlerin takibi ve koordine edilmesi için
Genel Müdürlüğümüz, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanlığını
Koordinatör birim olarak görevlendirmiştir. Proje kartında yer alan hususlar hakkında ilgili
birimler tarafından yapılacak çalışmalar, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Daire
Başkanlığına gönderilecektir.
Bu doğrultuda Genel Müdürlüğünüz/Kurumunuz/Başkanlığınız/İl Müdürlüğünüz
merkez ve taşra teşkilatı kullanımında olan binalarında enerji tasarrufu için yapılması gereken
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1-Alternatif enerji kaynaklarının etkinlikleri değerlendirilerek uygun görülen alternatif
enerji kaynaklarının kullanılması,
2- Kamu binalarında elektrik tasarrufuna gidilmesi için;
a)Hareket sensörlü lambaların aktiflik süresinin günışığına göre verimli olacak
şekilde ayarlanması,
b)Merkezi ve çevre aydınlatmalarının günışığına göre açılıp kapatılması sağlanmalı,
c)Binalarda; mesai saatleri dışında sadece gerek duyulan aydınlatmaların açık
tutulması,
d)Kullanılmayan binaların elektriğinin kesilmesi,
e)Yeni yapılacak binalardaki lambaların ve eski binalarda arıza durumunda ve
ekonomik ömrünü tamamlayan aydınlatma armatürlerinin yerine tasarruflu, verimli
(yüksek lümenli LED armatür v.b) ampullerin kullanılması,
f)Aydınlatma otomasyonu olan hastanelerde otomasyonun sürekli aktif olarak
kullanılması,
g)Binalarda elektrikli ısıtıcı, elektrikli çay ocağı v.b cihazların bireysel kullanılmasının
önüne geçilmesi,
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h)Hastane binalarımızın elektrik faturalarında Reaktif ceza ödememesi için
kompanzasyon bakımlarının yapılması gerekmektedir. Kendi bünyesindeki elamanları
marifeti ile kompanzasyon sistemi bakımlarını yapamayan ve bahse konu bakımların,
hizmet satın alma yöntemi ile yaptıran kurumlarımızın bakım hizmet sözleşmelerinde;
“oluşması halinde reaktif bedellerin ve cezaların yükleniciden tahsil edileceği”
hususunun mutlaka belirtilerek, Elektrik faturalarına yansıyan reaktif cezaların
yüklenici istihkaklarından mahsup edilmesinin sağlanması gerekmektedir.
3-İlinizde ısınma ve pişirmeyle ilgili yakacak maddelerin satın almalarının il
düzeyinde mümkün olduğunca merkezi alımlar ile yapılması,
4-İlinizde kömür, odun, doğalgaz ve diğer abonelik gerektiren yakacak alımları için;
alımların/aboneliklerin ve satınalmaların mümkün olduğunca merkezi yapılması, bu
sayede hem düşük birim fiyatlardan faydalanılması hem de olası geç ödeme
cezalarının önüne geçilmesi,
5-Yeni yapılacak binalar için alınacak olan ve mevcut binalarda ekonomik ömrünü
tamamlayarak değiştirilmesi gereken cihazların yerine yenisi temin edilirken daha
verimli ve tasarruflu cihazların seçilmesine dikkat edilmeli,
6-Hastane yönetimi tarafından kiraya verilen ticari alanların sarfettiği elektrik,
doğalgaz gibi giderler için ayrı sayaç konulması sağlanmalı,
7-Isıtma ve Soğutma sistemlerinin ayrı ayrı yapılması yerine merkezi olmasına dikkat
edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
81 İl Sağlık Müdürlüğü
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