
SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA BİRİMLERİNİN  
TAŞIT EDİNİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1- (1) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla 

Bakanlık taşra teşkilatında kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının karşılanmasına 
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- (1) İl sağlık müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinin ekli (I) sayılı cetvelde 

yer alan taşıt edinimlerini ve yönetimini kapsar.  

Dayanak 
Madde 3- (1) Taşıt ediniminde ve kullanımında 237 sayılı Taşıt Kanunu, 

2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine 
İlişkin Esas ve Usuller, 2006/10194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Taşıtları Sürebilecek 
Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller, 2014/6425 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına ekli 237 sayılı Taşıt Kanunu Kapsamı Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir 
Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- (1) Bu esas ve usullerde geçen;   

a) Bakanlık merkez teşkilatı taşıt değerlendirme komisyonu: Strateji Geliştirme 
Başkanı veya görevlendireceği Daire Başkanı Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğünden yetkili personellerin katılımı ile oluşur.  

b) Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birimler: Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğünü ifade eder. 

c) İl sağlık müdürlüğü taşıt değerlendirme komisyonu: İlin taşıt edinimlerine 
ilişkin tüm taleplerini değerlendirmek üzere İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği başkan 
başkanlığında en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşur.   

ç) Taşıt edinimi: Satın alma, hibe ve hizmet alımı yöntemi. 
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Genel hükümler 
Madde 5-   (1)  Üçüncü maddede yer alan mevzuat hükümlerine uygun iş ve işlemler 

yürütülecektir.  

(2) Bu esas ve usullerin yayımı tarihi itibariyle, kullanımda bulunan taşıt sayıları izin 
alınmaksızın hiçbir şekilde arttırılmayacaktır. 

(3) Hizmet alımı yöntemi ile taşıt edinimleri şoförlü veya şoförsüz yapılabilecektir. 
Şoför kadrosunda yeterli personelin bulunması halinde şoförlü taşıt edinilmeyecektir. Kadrosu 
şoför olan personel, şoförlük hizmeti dışında başka bir görevde görevlendirilmeyecek, ihtiyaç 
duyulması halinde mevcut kadrolu personelden şoför olarak görevlendirme yapılacaktır. 
Ancak şoför kadrosunda yeterli personelin bulunmaması halinde, şoförlü taşıt edinim 
yöntemine başvurulabilecektir.  

(4) Hizmet alımı yöntemi ile taşıt edinimlerinde şoförlü hizmet alımı yapılması 
halinde şoföre ödenecek ücret, asgari ücret tutarını geçmeyecektir. 

(5) Yerli muhteva oranı %50’nin altında kalan yabancı menşeili taşıtlardan hizmet 
alımı yöntemi ile edinim gerçekleştirilmeyecektir. 

(6) Hizmet alımı yöntemi ile edinilecek taşıtların yaş haddi, binek ve station-wagon 
cinsi taşıtlarda 10 dan büyük, diğer taşıtlarda ise 15 den büyük olmayacaktır. 

 (7) 237 sayılı Taşıt Kanuna ekli (II) Sayılı cetvelde yer alan unvanların dışındaki 
unvanlar için araç tahsisi yapılmayacaktır. 

(8) Araç ihtiyacı konusunda her bir iş ve iş sıklığı ile ilçeler ve hizmet yerleri bazında 
analizler, iş etütleri ve hangi işler için hangi sıklıkla taşıtların kullanıldığı değerlendirmeleri 
yapılacak ve söz konusu işlemleri belirli takvim aralıklarıyla güncelleme çalışmaları 
yürütülecektir. 

(9) Nüfus sayılarında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan en 
son yılın verileri dikkate alınacaktır. 

(10) Personel sayılarında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verileri dikkate 
alınacaktır. 

(11) İl sağlık müdürlüklerinde bu esas ve usuller doğrultusunda, ilin taşıt 
edinimlerine ilişkin tüm taleplerini değerlendirmek üzere taşıt değerlendirme komisyonları 
kurulacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacaktır.  Komisyon kararına göre oluşacak talepler 
Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birimlerine gönderilecektir. 

(12) Her bir taşıt için, taşıt talebi edinim gerekçelerinde genel ifadelerden kaçınılarak 
daha somut açıklamalara yer verilecektir. 

(13) Demirbaş olarak kayıtlı olan taşıtlar, Bakanlık merkez teşkilatı ilgili 
birimlerinden izin alınmaksızın başka kamu veya tüzel kişiliklere devredilemeyecek ve 
HEK’e ayrılamayacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Taşıt Edinimleri 

Evde sağlık hizmetlerine ilişkin taşıt edinimleri 
Madde 6- (1) Her bir evde sağlık biriminin kayıtlı hasta sayılarına göre asgari 250 

hasta için 1 hizmet aracı planlanacaktır. İl bazında toplam evde sağlık hizmeti sunulan hasta 
sayısı/250 = Evde sağlık hizmet aracı sayısına ulaşılır. Bu araçların dağılımı ildeki taşıt 
değerlendirme komisyonunca belirlenir. 

(2) Her bir sağlık tesisinde, evde sağlık biriminin kayıtlı hasta sayılarının 250 nin 
altında olması halinde öncelikle ilgili sağlık tesisinin diğer araçlarıyla bu hizmet yerine 
getirilecek veya il sağlık müdürlüğünde oluşturulacak taşıt değerlendirme komisyonu 
marifetiyle ildeki tüm taşıtlar (hizmet alım, demirbaş, nakil araçları, mobil araçlar vb.) 
değerlendirilerek hizmet sunumu verilecektir. 

(3) Taşıt talepleri il sağlık müdürlüğünde oluşturulacak taşıt değerlendirme 
komisyonu marifetiyle hasta sayısı ana kriter olarak değerlendirildikten sonra, söz konusu 
ihtiyacı karşılamaması halinde gerekçesiyle birlikte Bakanlık merkez teşkilatı ilgili 
birimlerine bildirilecektir.  

(4) Üçüncü fıkraya göre (iş artışları dâhil) Bakanlık merkez teşkilatı ilgili 
birimlerinden izin alınmaksızın hiçbir şekilde taşıt edinilmeyecektir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin taşıt edinimleri 
Madde 7- (1) Büyükşehir statüsü olan illerde; 

Çevre sağlığı hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri ve tütün kontrolü hizmetlerine 
tahsis edilecek olan 5 araca ilave olarak;  

(2) İlçelerin;  

Çevre sağlığı hizmetleri, tütün kontrolü hizmetleri ve toplum sağlığı hizmetlerinin 
tamamı için, nüfusu 25.000 e kadar olan ilçelere azami 2 araç, 25.001-50.000 arası olan 
yerlere azami 3 araç, 50.001-200.000 arası olan yerlere azami 4 araç planlanacaktır. 

a) Çevre sağlığı hizmetleri çerçevesinde nüfusu 200.001 ve üzeri olan her ilçe için 
1 taşıt,  

b) Toplum sağlığı hizmetleri çerçevesinde nüfusu 200.001 ve üzeri olan her ilçe 
için 1 taşıt (minibüs veya diğer..), 

c) Tütün Kontrolü hizmetleri çerçevesinde nüfusu 200.001- 400.000 arası olan 
her ilçe için 1 taşıt, nüfusu 400.001 ve üzeri olan her ilçe için 2 taşıt planlanacaktır. 

(3) Büyükşehir Statüsü Olmayan İllerin; 

Her il merkezi için çevre sağlığı hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri ve tütün 
kontrolü hizmetlerine tahsis edilecek olan birer araca (toplamda 3 adet) ilave olarak; 
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(4) İl Merkezleri; 

a) Çevre sağlığı hizmetleri çerçevesinde nüfusu 200.001 ve üzeri olan her ilçe için 
1 taşıt, 

b) Toplum sağlığı hizmetleri çerçevesinde nüfusu 200.001 ve üzeri olan her ilçe 
için 1 taşıt (minibüs veya diğer..), 

c) Tütün kontrolü hizmetleri çerçevesinde nüfusu 200.001- 400.000 arası olan her 
ilçe için 1 taşıt, nüfusu 400.001 ve üzeri olan her ilçe için 2 taşıt planlanacaktır.  

(5) İlçe Merkezleri; 

Çevre sağlığı hizmetleri, tütün kontrolü hizmetleri ve toplum sağlığı hizmetlerinin 
tamamı için, nüfusu 25.000 e kadar olan ilçelere azami 2 araç, 25.001-50.000 arası olan 
yerlere azami 3 araç, 50.001 ve üzeri olan yerlere azami 4 araç planlanacaktır. 

Diğer hizmetlere ilişkin taşıt edinimleri 
Madde 8- (1) İl bazında fiilen çalışan toplam personel sayısı 2.500 e kadar olan il 

sağlık müdürlükleri en fazla 8 adet,  2.501 ile 5.000 e kadar olanlar en fazla 14 adet, 5.001 ile 
10.000 e kadar olanlar en fazla 20 adet, 10.001 ile 15.000 e kadar olanlar en fazla 26 adet, 
15.001 ile 20.000 e kadar 32 adet, 20.001 ve üstü olanlar ise en fazla 40 adet taşıt 
planlanacaktır. 

(2) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinden (hastaneler); tescilli yatak sayısı 
400 ile 500 e kadar olanlar 2, 501 ile 750 ye kadar olanlar 3, 751 ile 1000 e kadar olanlar 4, 
1001 ile 1250 ye kadar olanlar 5, 1251 ile 1500 e kadar olanlar 6, 1501 ve üzeri olanlar 10 
adet taşıt planlanacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer hususlar, Uygulama 

Diğer hükümler 
Madde 9- (1)  Yeni taşıt edinimlerinde bu Esas ve Usuller doğrultusunda 

belirlenecek sayılar dikkate alınarak işlem yapılacaktır. 

(2) (1) numaralı bende göre yapılan iş ve işlemlerde ildeki komisyon tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda ilave taşıta ihtiyaç duyulması durumunda; Bakanlık merkez 
teşkilatı ilgili birimlerine bu talep iletilecektir. 

Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birimleri ilave araç taleplerinin yerindelik 
değerlendirmesini yaparak Bakanlık Merkez Teşkilatı Taşıt Değerlendirme Komisyonuna 
sunmak üzere rapor hazırlayacaktır. İlave araç talepleri bu komisyon marifeti ile karara 
bağlanacaktır. 
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(3) Bu Esas ve Usulde belirtilen kriterlerin dışında kalan taşıt edinim ve kullanım 
talepleri, ildeki taşıt değerlendirme komisyonu raporu doğrultusunda, Strateji Geliştirme 
Başkanlığınca sonuçlandırılacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Geçiş sürecinde herhangi bir olumsuzluğa mahal 
vermemek için, mevcut ihalelerin sözleşme sürelerinin tamamlanması beklenilmeksizin 
illerde “İl Sağlık Müdürlüğü Taşıt Değerlendirme Komisyonu” kurularak gerekli tedbirler 
alınacaktır.   

(2) Bu Esas ve Usullerin yayımı tarihi itibariyle; ildeki komisyonca, hizmet alımı 
yöntemi ile taşıt edinimleri için devam eden sözleşmelerdeki taşıt sayıları sözleşme süreleri 
sona ermeden değerlendirilerek mevzuat çerçevesinde iş eksilişi yapılabilecektir.  

(3) 2020 yılı hizmet alımı yöntemi ile taşıt edinimleri için ihaleye başlanmış olması 
durumunda, bu Usul ve Esaslarda belirtilen kriterler kapsamında olması gereken taşıt 
sayılarından, daha fazla taşıt için ihaleye çıkılmış ise; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’nun 24 üncü maddesi kapsamında iş eksilişi yapılması gerekmektedir. 

Yürürlülük  
MADDE 10- (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  
MADDE 11– (1) Bu Esas ve Usulleri Bakan yürütür. 
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Ek-1 

Taşıt Cinslerine İlişkin (I) Sayılı Cetvel 

Sıra 
No 

Taşıtın Cinsi 

T-02 Binek otomobil 
T-03 Station-Wagon 
T-04 Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 
T-05 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 
T-06 Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 
T-07 Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) 
T-08 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) 
T-09 Panel 
T-10 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 
 

 


