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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

a) Bakanlığımızın (Tasarruf Takip Ofisi) 14.02.2019 tarihli ve 50223489-010.07.01E2 sayılı yazısı.
b) Bakanlığımızın (Tasarruf Takip Ofisi) 14.02.2019 tarihli ve 50223489-050.01.02E3 sayılı yazısı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması,
Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulmasına karar alınmıştır. Bu kapsamda;
Bakanlığımızda Tasarruf Takip Ofisi kurulduğu, söz konusu ofis marifetiyle Tasarruf ve Gelir
Arttırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışma başlatıldığı ilgi (a) ve ilgi (b) sayılı yazılarla
bildirilmiştir.
TGAP Proje Kartları içerisinde yer alan "Su Sarfiyatı Azaltılacaktır" başlığı
kapsamında belirtilen eylemlerin takibi ve koordinasyonu için Genel Müdürlüğümüz, Sağlık
Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanlığı Koordinatör birim olarak
görevlendirilmiştir.
Bu doğrultuda Genel Müdürlüğünüz/ Kurumunuz/ Başkanlığınız/ İl Müdürlüğünüz
merkez ve taşra teşkilatı kullanımında olan binalarında su tasarrufu için yapılması gereken
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1.
Bakanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarında bulunan su depolarının periyodik
bakımlarının yapılması, su kaçaklarının önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılması,
2.

Bakanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarında ticari alanların sayaçlarının ayrılması,

3.
Bakanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarının mutfak ve çamaşırhanesinde bulunan
cihazların yenilenmesi gerektiği hallerde, su tasarrufu sağlayabilecek verimli kullanımlı
çamaşır/ bulaşık makinelerinin tercih edilmesi, mevcut cihazlarda ise su parkuru sarfiyatına
dikkat edilerek tam kapasite ile çalıştırılmasına özen gösterilmesi,
4.
Şehir içme ve kullanma suyu şebekesi dışındaki su satınalmalarının maliyet analizi
yapılarak il düzeyinde tercihen toplu alım yöntemleri ile yapılması,
5.
bakanlığımıza bağlı tüm binalarda su israfının önüne geçilmesi; kullanılmayan ve
atıl durumda olan binalarda suyun ana vanadan kapatılması, açık kalan muslukların ve su
sistemlerindeki arızalarının kontrolü için rutin olarak takip edilecek bir sistemin kurulması,
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.
6.
Kullanılmaz hale gelen ve damlatan muslukların tamir edilmesi, tamir
edilemeyenlerin tasarruf amacına uygun olanlarla yenilenmesi, değişimi zorunlu hallerde ve
yeni yapılarda tasarruflu muslukların kullanılması, klozet ve sifon su haznelerinin az hacimli
ve verimli seviyede basınç ayarı olanların tercih edilmesi,
7.
Bakanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarında mevcut bulunan kuyuların, kullanıma
uygun olanlarında, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak aktif hale getirilmesi,
Konu ile ilgili çalışmaların bu kapsamda yürütülmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne
81 İl Sağlık Müdürülüğüne
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