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KARARIN ÖZÜ:
Sağlık destek hizmet alım ihalesi. 

TEKLİF:
Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 13.01.2016 tarih, 2016/1050 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Belediyemizin sınırları dahilinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 
14. maddesinin a fıkrası ile aynı kanunun 60. maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununun 20. maddesi gereğince, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen usule uygun 
 olarak "Sağlık Destek  Hizmet Alımı"  işi yapılacaktır.
Ancak; 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 6552 sayılı 
kanunun,
MADDE 10-1) "İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda olmaması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin 
hizmetler için ihaleye çıkabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet 
türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 
22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununu 2. maddesinin 7. fıkrası dikkate alınmak suretiyle, 
idareler itibariyle ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri 
konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi ile diğer kanunların hizmet 
alımlarına ilişkin özel hükümler saklıdır." hükmü,
Yine aynı kanunun  MADDE 14- Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;  
 
a)" İmar,su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 
tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları(Bu Kanunun 75. maddesinin son 
fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşlar ve bunların üyesi oldukları  birlikler ile ortağı 
oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile 
devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 
sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır." hükmü ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun, 28. MADDE ek 4. fıkrası  "Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezi 
yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın 
alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava 
ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal 
kiralama suretiyle temini afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili 
hizmetleri, yemek (5.fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 
16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil 
yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt 
ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, 
orman ağaçlandırma ve amenajman işleri,  kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti serum 
alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl 
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olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir." şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir.   
Ek fıkra:(10/9/2014-6552/14md.)  "Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 04/01/2002 
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında olan 
işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla 
üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir." denmektedir.
Bu nedenle; Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. 
maddesi "Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile 
park, bahçe,sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, 
güvenlik ve yemek hizmetleri, makine teçhizat bakım onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri 
ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi 
hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt 
yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç 
sökme -takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin 
işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu 
geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir."    hükmü gereğince de (2016-
2019) üç yıl süreyle  "Sağlık Destek Hizmet Alımı" işi ihalesi yapılabilmesi için yetki alınmak 
üzere yazımızın Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu onaylarınıza arz ederim.(Başkan 
Yardımcısı.)
   
Hukuk Komisyonu'nun 04.02.2016 tarih, 5 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Sağlık İşleri 
Müdürlüğü'nden gelen Sağlık Destek Hizmet Alım İhalesi ile ilgili teklifin 
görüşülmesi.  KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Gündemin 7 nolu gündem maddesi ile ilgili Sağlık İşleri 
Müdürlüğü'nden gelen Sağlık Destek Hizmet Alımı İhalesi ile ilgili teklif 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu'nun 67 ve ilgili maddeler çerçevesinde ve ekte sunulan açıklayıcı maddeler çerçevesinde 
ihale yapılması hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz 
Olunur.                                                                           
  
Ek: Sağlık Destek Hizmet Alımı ile ilgili ihale çerçevesini oluşturan metin.
1-) Hasta nakil ambulansı hafta içi mesai saatleri içinde 4 adet sabit ambulans ve maliyetin düşük 
olması için özellikle onkoloji hastalarının şikâyetleri dikkate alınarak vaka bazlı mesai saati 
sonrasında hasta nakil ambulansı kiralanması. (ATT, Şoför, Ambulans, Yakıt, İlaç ve Sarf, Çağrı 
Merkezi, Kasko, 3. Şahıslara zararlar sigortası vb. tüm masraflar dahil)
2-) Cenaze hizmetinin 24 saat verilebilmesi için, belediye doktorları 08.00-22.00 saatleri defin 
işlemleri hizmeti vermekte olduğundan, maliyetin düşük tutulması amacıyla 22.00-08.00 saatleri 
arasında vaka bazlı (defin ruhsatı sayısı) defin işlemleri hizmeti alımı yapılarak, ilçemizde 24 saat 
(cenaze) defin işlemleri hizmeti verilmesi sağlanması planlanmaktadır. 
3-) Belediyemizin çeşitli etkinliklerinde, spor müsabakalarında vb. organizasyonlarda yasal 
zorunluluk olarak kırmızı şeritli acil ambulansı (paramedik veya doktor sağlık personeli) 
bulundurulması gerekli olduğundan saat bazlı (hizmet alındığı takdirde faturalandırma şeklinde) 
hizmet alımı yapılması planlanmaktadır. 
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4-) 75 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımıza çağrı cihazı ile telefonda sağlık destek hattı ve 
gerekli olduğunda acil ambulansında geçerli 32 parametre ile vaka bazlı ambulans hizmeti 
verilmesi çalışması da ihale kapsamına alınabilir. Bilgilerinize sunarım. (Hukuk Komisyonu 
Başkanı ve Üyeler.)       
 
Sağlı Komisyonu'nun 02.02.2016 tarih, 1 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Sağlık destek hizmet 
alım ihalesi. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sağlık hizmetleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 3. 
Bölümünde tanımlanan görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindedir. Alınacak sağlık destek 
hizmetinin de Kartal'da yaşayan insanlar açısından gereklilik arzetmektedir. Bu nedenlerden ötürü 
sağlık destek hizmet alım ihalesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına 
Arz Olunur. (Sağlık omisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 

SONUÇ :
Sağlık destek hizmet alım ihalesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu 
doğrultusunda  KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/ŞUBAT AYI 
TOPLANTISI'NIN 05.02.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ. 

AV. PERİHAN SEVİM
BELEDİYE MECLİSİ
2.BAŞKAN VEKİLİ

MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2016

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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