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Tekrar Görüşülecek mi? H 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04/12/2018 günü 
saat 20.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 26 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 5- Belediyemiz Hasta Nakil Ambulansı Hizmet Yönetmeliği ve 
fiyat tarifesinin görüşülmesi. 

Bel.Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Belediyemiz hasta nakil ambulansı hizmetlerinin işleyişi 
hakkındaki usul ve esasların belirlenmesi için hazırlanan "Salihli Belediyesi Hasta Nakil 
Ambulansı Hizmetleri Yönetmeliği" nin ve Belediyemiz hasta nakil ambulansının ilçe sınırları 
dışına hizmet vermek için görevlendirilmesi halinde 2018 ve 2019 yılı için kilometreye göre 
alınacak ücretin belirlenmesi talep edilmiştir. 

Söz konusu talepler Belediye meclisinin Kasım ayı toplantısında görüşülerek Hukuk ve 
Tarifeler Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Salihli Belediyesi Hasta 
Nakil Ambulansı Hizmetleri Yönetmeliği'nin ve Belediyemiz hasta nakil ambulansının ilçe 
sınırları dışına hizmet vermek için görevlendirilmesi halinde 2018 ve 2019 yılı için 
kilometreye göre alınacak ücretin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporları ektedir. Komisyon 
raporlarının Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanması 
konusunda; 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. Sağlık İşleri Müdürlüğü. 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 
Belediyemiz Hasta Nakil Ambulansı Ücret tarifesi komisyonumuzca görüşülmüştür. 

Belediyemiz hasta nakil ambulansının ücret tarifesinin belirlenmesi için çevremizde hasta 
nakil ambulansı bulunan belediyelerdeki uygulamalar incelenmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda Belediyemiz hasta nakil ambulansında 2018 yılı ve 
2019 yılı için uygulanacak ücret tarifesi aşağıda belirtildiği şekilde katılanların oybirliği ile 
kabul edilmiştir. 
-Manisa ili sınırları içinde hasta nakilleri ücretsizdir. 
-İl sınırları dışına (Aracın yola çıktığı yerden hesaplanmak şartı ile) hasta nakillerinde her bir 
kilometre için 2,00 TL ücret alınacaktır. Dönüş için herhangi bir ücret alınmayacaktır. 
-Belirlenen güzergah haricinde talep edilen alternatif güzergahlarda ödenecek ek ücretler 
(ücretli otoyol, köprü, feribot vb.) ambulans talep edene aittir. 

H U K U K VE TARİFELER KOMİSYONU 
Belediyemiz Hasta Nakil Ambulansı Hizmet Yönetmeliği komisyonumuzca görüşülmüştür. 

Belediyemiz hasta nakil ambulansı hizmetlerinin işleyişi hakkındaki usul ve esasları 
bel/jlenmesi için hazırlanan "Salihli Belediye Başkanlığı Hasta Nakil Ambulansı Hizmet m ^ 
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20.00 



T.C. 
SALİHLİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 
Yönetmeliği" komisyonumuzca incelenmiştir. 

Söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesine "k- Gaziler, gazi anne, baba ve çocukları ile şehit 
anne, baba ve çocukları ambulans hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilir." hükmünün 
eklenmesi koşuluyla oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KARAR: Belediyemiz Hasta Nakil Ambulansı Hizmet Yönetmeliği ve fiyat tarifesinin 
belirlenmesi hususu; Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Tarifeler Komisyonundan geldiği 
şekliyle; Belediyemiz hasta nakil ambulansında 2018 yılı ve 2019 yılı için uygulanacak ücret 
tarifesi aşağıda belirtildiği şekilde ; 

-Manisa ili sınırları içinde hasta nakilleri ücretsizdir. 
-İl sınırları dışına (Aracın yola çıktığı yerden hesaplanmak şartı ile) hasta nakillerinde her 

bir kilometre için 2,00 TL ücret alınacaktır. Dönüş için herhangi bir ücret alınmayacaktır. 
-Belirlenen güzergah haricinde talep edilen alternatif güzergahlarda ödenecek ek ücretler 

(ücretli otoyol, köprü, feribot vb.) ambulans talep edene aittir, Söz konusu yönetmeliğin 9. 
Maddesine "k- Gaziler, gazi anne, baba ve çocukları ile şehit anne, baba ve çocukları 
ambulans hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilir." hükmünün eklenmesi koşuluyla, Hasta 
Nakil Araç Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan komisyon raporları yapılan oylama sonunda 
meclis mevcudunun oy birliği ile kabul edildi. ^ 


