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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 36385208/010.07.01
Konu : Personel Çalıştırılmasına Dayalı

Hizmet Alımları

............................. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi: 04.04.2016 tarihli ve 36385208-010.07.01-E.811 sayılı genel yazımız.

Bilindiği üzere 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan
“İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun” 14 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesi değiştirilmiş ve anılan maddeye;

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte
olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden
kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla
kısaltılabilir.” şeklinde fıkra eklenerek süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımlarında yüklenme süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu hizmet alımlarının 3 yılın
altında yapılması hususu ise üst yöneticinin onayına tabi tutulmuştur.

İlgi de kayıtlı genel yazımızda özetle; Sayın Başbakanımızın 22.03.2016 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında 1 Kasım 2015 tarihinden önce kamuda asıl ve yardımcı
işlerde çalışan taşeron personelinin tamamının kamuya alınacağı yönünde açıklamalarda bulunduğu
ve konu ile ilgili yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılacağını ifade ettiği, söz konusu yasal
düzenlemeler yapılıncaya kadar Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerince yüklenme süresi uzun olan
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine çıkılmayacağı, devam eden mevcut
sözleşmelerin süresinin bitmesi veya herhangi bir sebeple mevcut sözleşmenin fesih edilmesi
durumunda ise sağlık hizmeti sunumunun ertelenemez ve geciktirilemez olmasından hareketle yeni
ihaleler yapılabileceği ancak bu ihalelerin yüklenme sürelerinin ise 3 ayı geçmeyecek şekilde
belirleneceğine ilişkin olarak 31.03.2016 tarihli ve 36385208/949/791 sayılı onay ile üst yönetici
onayının alındığı belirtilmişti.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e0f40121-f09b-4caa-b9f6-c9fa86551481 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Gelinen süreçte bahsi geçen yasal düzenleme çalışmalarının sonuçlanmamış olması nedeni
ile ilgi kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerince bundan
sonra yapılacak olan “süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinin” yüklenme sürelerinin 31.12.2016 tarihini aşmayacak şekilde belirlenmesi ve
konunun Genel Sekreterliğinize bağlı bütün sağlık tesislerine duyurulması ile sağlık hizmeti
sunumunun aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Abdulvahit SÖZÜER
Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:

89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
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