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Faaliyet Açıklaması

Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan "SBYS-AK ve DASB-AK" kapsamında açık kaynak kodlu veri tabanı, işletim sistemi
ve ofis programlarının kullanılmalarının teşvik edilmesi sağlanacak
İl Sağlık Müd.

2019

TGAP-P1-2-7

Ortak kullanılabilecek bilgisayar donanımları için yapılacak planlamalarla israf önlenecek

İl Sağlık Müd.

2019

TGAP-P1-10-1

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
İl Sağlık Müd.

2019

Açık kaynak kodlu yazılımların ve ofis proğramlarının
kullanımı ve eğitimi ile ilgili TÜBİTAK dan eğitim talep
edilmiş ve milli yazılımımız PARDUS eğitimi verilmiştir.
HBYS yazlım ihalemizde de bulunmakta olan, hizmet içi
eğitimlerde de açık kaynak kodlu ofis yazılımları eğitimi
vermekteyiz.
Müdürlüğümüz ofislerinde ortak yazıcı ortak fotokopi
kullanımı teşvik edilecek.
EBYS kullanımı eğitimi düzenli aralıklarla verilmekte olup,
fiziki evrak kullanımı azaltılması çalışmalarına öncelik
verilmektedir.

2019

1. ve 2. Basamak HBYS ihalelerinde şartnamelere
entegrasyon eklenmiş olup tetkik ve radyolojide aynı
istemlerin uyarı verilerek tekrarının önüne geçilmesi
planlanmaktadır.

TGAP-P1-2-1

TGAP-P1-13-4

Proje Kartı TGAP Adı

HBYS lerin entegrasyonlarında etkinlik arttırılacak

İl Sağlık Müd.

6

TGAP-P1-15-11

Taşıt takip sistemleri yaygınlaştırılacak
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

7

TGAP-P1-18-1

İnternet paketlerinin etkinliğine önem verilecek

TGAP-P1-18-10

Posta ve telgraf ile sağlanan evrak vb. gönderimleri mümkün olduğunca dijital ortama taşınacak (fax, email, e-fatura
gibi çözümler kullanılması)

İl Sağlık Müd.

2019

Hizmet alım araçları şartnamelerine taşıt takip sistemi
eklenmekte olup takipleri yapılmaktadır. 112
ambulanslarda aynı sistemle takip edilmektedir.
Bütün Akartyakıt vb maddelerin alımı müdürlüğümüz
bünyesinde tüm tesislerimiz için merkezi alımla
karşılanmaktadır.
İnternet hizmeti için hizmet aksamaması kesinti olmaması
için gerekli analizler yapılmış olup, bant genişliğimizi 140
Mbit den 400 Mbit e çıkararak Türk Telekom ile 2 yıllık
anlaşma yapılıp yaklaşık aynı maliyete hız 2,85 kat
arttırılmıştır.
PTT ile Kep ismi alınıp anlaşma yapılıp kurumsal ve farklı
kurumlara posta hizmetini KEP üzerinden dijital ortamda
gönderimi sağlanmaktadır.

TGAP-P1-16-3

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
İl Sağlık Müd.

2019

Bölge elektrik dağıtım firması MESAŞ ile yapılan görüşme
ve pazarlıkla % 2 indirim sağlanmış ve
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8

9

TGAP-P1-15-1

İl Sağlık Müd.

2019

İl Sağlık Müd.

2019

İl Sağlık Müd.

2019

Dayanak Belge

Faaliyet Görsel

Koordinatör Daire Adı

Bütçe Türü

Bütçe Hesap Kodu

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

970.06.03.01.01

970.06.03.01.01

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

970.06.01.02.02

970.06.01.02.02

970.03.05.01.03

970.03.05.01.03

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

DESTEK VE PERSONEL
HİZM. BŞK.

970.03.05.05.02

DESTEK VE PERSONEL
HİZM. BŞK.

970.03.02.03.02

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

970.03.05.02.03

DESTEK VE PERSONEL
HİZM. BŞK.

970.03.05.02.01

DESTEK VE PERSONEL
HİZM. BŞK.

970.03.02.03.03

