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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin
ve harcamaların azaltılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı
alınmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde Bakanlık Makamı Oluru ile Bakan Yardımcılığına
bağlı Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur. Bu ofis marifetiyle Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye
Giderleri ile Ortak Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri için eylem planları hazırlanmıştır.
Bakanlığımız Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlarında yer alan TGAP-P2-3-13 ve
TGAP-P2-4-9 faaliyetleri kapsamında; sağlık tesislerinin Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) üzerinden
paylaşım ve ihtiyaç fazlası tüm taşınırların devirlerinde kargo maliyetlerinin düşürülmesi için birim fiyatı,
maliyeti, uzaklık, hacim ve ağırlık vb. durumları göz önünde bulundurularak, öncelikle aynı veya yakın
illerden yapılan devir talepleri ayrı ayrı değil topluca değerlendirilmeli ve ilgili ilin tüm talepleri
birleştirilerek kargoya verilmelidir. Taşınırı gönderecek sağlık tesisi, devir alacak sağlık tesisinin
anlaşmalı olduğu kargo firması ile irtibata geçerek gönderime ilişkin sigortalı veya sigortasız proforma
fatura almalı, talepte bulunan sağlık tesisinin bu kargo bedeline ilişkin onayını aldıktan sonra gönderimi
yapmalıdır. İkinci bir kargo bedeli oluşmaması için, taşınırlar eksik devir edilmemeli, eksik devirlerde
ikinci kargo bedeli göndericiye ait olmalıdır.
İhale ile temin edilen ilaç ve medikal sarf malzemelerde ise tedarikçinin ihalede vermiş olduğu
teklifte malzeme ile ilgili tüm maliyetlerle birlikte malzemenin depoya girinceye kadar oluşturduğu kargo
maliyetleri de eklendiğinden, tedarikçinin uhdesinde kalan malzemelerle ilgili sipariş çekilirken 2 aylık
stok düzeyine dikkat edilmeli, ihale idari sözleşmelerinde belirtilen yıl içinde çekilecek maksimum sipariş
sayısı belirlenmelidir. Tedarikçiye sipariş çekilirken sağlık tesisi her bir malzeme için ayrı ayrı değil, tüm
malzemeler tedarikçi bazında birleştirilerek, ambalaj miktarı ve katları da göz önünde bulundurularak
sipariş çekilmelidir. (Örneğin siparişi çekilecek olan C tabletin ambalaj miktarı 30 adet ve 2 aylık tüketim
miktarı 200 ise siparişin 30’un katı olan 180 veya 210 adet olarak belirlenmeli vb.) Siparişler için belirli
günler belirlenmeli ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için mecbur kalmadıkça belirlenen sipariş
sayısının üstünde ara dönemlerde sipariş çekilmemelidir. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından bağlı sağlık
tesislerinin ay içerisinde tedarikçilere belirlenen sipariş günleri bildirimi yapılmalı ve tüm sağlık
tesislerinin aynı anda sipariş çekerek kargo maliyetlerinin azaltılması sağlanmalıdır. (Örneğin A
tedarikçisine her bir sağlık tesisi her ayın ilk haftası sipariş bildirmeli ve tedarikçinin ilgili ile toplu bir
şekilde mal gönderimi yapması sağlanarak kargo maliyetleri düşürülmelidir.) Mal kabul işlemlerinde ise
teslim alım günleri ve saatleri tedarikçiye bildirilmelidir.
Bu hususlar dikkate alınarak; kargo maliyetlerinin azaltılması konusunda İl Sağlık Müdürlükleri
ve bağlı sağlık tesislerinde konuyla ilgili olan personele bilgi verilmesi ve azami önem gösterilmesi
hususunda;
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