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DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EtilerAnkara
( : 212 61 20
SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/
KONU : Ambulans Kullanma Yönergesi
ÖNSÖZ
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) kuralları gereğince
Hava Alanlarında meydana gelebilecek uçak kazakırım ve
yangınlarından kurtarılan yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yaparak
hayat kurtarmak üye ülkelerin asli görevleri arasında bulunmaktadır.
Bu amacı sağlamak için de, Hava Liman ve Meydanlarımızı
kullanan uçakların sefer sayıları ile gövde büyüklükleri esas alınarak
ambulans ve sıhhi kolaylıklar temin edilmektedir.
Ülkemizde verilen ambulans hizmetlerini düzenlemek amacıyla,
Sağlık Bakanlığınca “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” hazırlanmış ve Resmi Gazetenin
07.12.2006 tarih ve 26369 sayısıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Aynı kapsamda, İşletmemiz bünyesinde bulunan ambulansların
kullanımına ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığının yeni
Yönetmeliğine uyarlanması amacıyla, ambulans ve sıhhi kolaylıklarla
ilgili ICAO Doc. 9137AN/898 Part 1 ve 7’de yer alan kriterler de
dikkate alınarak “DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMBULANS
KULLANMA YÖNERGESİ” yeniden hazırlanmıştır.
Hava Liman ve Meydanlar ile Genel Müdürlüğümüzde
bulunan ambulansların hangi şartlarda kullanılacağına ilişkin usul ve
esasların yer aldığı bu yönergeden azami şekilde yararlanılması ile
ilgili tüm personele bu usul ve esaslar hakkında bilgi verilmesini
önemle rica ederim.

Mahmut TEKİN
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği :
A,B,C,D Planı
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DÜZELTMELER
No

Tarih

Tarafından Yapılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ :
Madde 1  Bu Yönergenin amacı; DHMİ Merkez Ulaştırma
Şefliği ile Hava Liman/Meydanlarda bulunan ambulansların ne
şekilde kullanılacağını ve yapılacak işlemleri tespit etmektir.
KAPSAM :
Madde 2  Bu Yönerge; DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez
Ulaştırma Şefliği ile Hava Liman/Meydanlarda bulunan ambulansların
kullanımına ilişkin esasları kapsar.
DAYANAK :
Madde 3  Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığının Resmi Gazetede
yayımlanan 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı “Ambulanslar ve Acil
Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”, “ICAO Doc.
9137AN/898 Part 1 ve 7” ile “DHMİ Genel Müdürlüğü Uçak Kaza
Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi”ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
TANIMLAR :
Madde 4  Bu Yönergede geçen:
a) Ambulans : Hasta nakli veya acil yardım amacıyla
kullanılan ve ilgili yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi
malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz
ulaşım araçlarını,
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b) Hekim : 1219 sayılı Kanuna göre mesleğini icra etme
yetkisine sahip Tıp Fakültesi mezunu Tabipleri,
c) Sağlık Personeli : Ambulans ve acil bakım teknikerleri,
anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı
memurları,
acil
tıp
teknisyenleri
ve
anestezi
teknisyenlerini,
d) Şoför : Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip,
temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış personeli,
d) Olağan Dışı Durum : Aniden oluşan ve büyük zararlara
yol açan doğal afetler ile teknolojik afetlerin ve büyük
çapta gerçekleşen kitlesel kazaların bütününü,
e) Alarm : Bir acil durumun en seri muhabere cihazları
vasıtasıyla ilgili birimlere duyurulmasını,
f) Randevu Noktası: Uçak kaza kırım ve yangınlarda
Meydan Müdürünün kontrolü altında dışarıdan gelen
yardımların, sağlık ekibinin, uçak şirketi yetkililerinin,
söndürme ve kurtarma için lüzumlu diğer araç, personel ve
malzemenin
bulundurulduğu
duman
ve
ısıdan
etkilenmeyen ve kaza yerine göre Meydan Otoritesince
sonradan belirlenen bir bölgeyi,
g) Acil Durumlar ;
 Uçak kaza kırım ve yangınları,
 Herhangi bir arıza ve uçuş güvensizliği nedeniyle uçuşa
devam edemeyerek acil durum deklere edip mecburi iniş
talebinde bulunan uçakları,
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 Herhangi bir temasta bulunmadan veya açıklayıcı bilgi
vermeden ve müsaade almaksızın inişe geçen uçakları,
 Ani hastalık, ölüm ve yaralanma gibi olaylar nedeniyle
mecburi iniş talep eden uçakları,
 Herhangi bir kanun dışı eylem veya iltica nedeniyle inişe
mecbur edilmiş uçakları,
 Havadaki veya PAT sahalarındaki uçaklar için bomba
ihbar ve tehditlerini ve
 Diğerlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ ULAŞTIRMA ŞEFLİĞİNDE
BULUNAN AMBULANSIN KULLANIM ŞEKLİ

Madde 5  DHMİ Genel Müdürlüğü personeli ve aile bireyleri
ile Ulaştırma Bakanlığı personelinin hasta olmaları durumunda,
talepte bulunulması halinde ambulans tahsis edilebilmektedir. Genel
Müdürlük Merkez Ulaştırma Şefliğinde bulunan ambulansın tahsisi,
mesai gün ve saatleri içerisinde Sağlık ve Meydan Acil Yardım
Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, mesai gün ve saatleri dışında ise
Nöbetçi Memurluğunca Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı yetkililerinden ivedi şifahi müsaade alınarak ve
Nöbetçi Memurluğu tarafından görev taşıt formu düzenlenmek
suretiyle yapılacaktır.
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Madde 6 – Olağan dışı durumlar istisna olmak kaydıyla, tahsis
edilen ambulans bağlı bulunduğu ilin sınırları dışına çıkamaz. Ancak
olağan dışı durumlarda ambulans talep edildiğinde; mesai saatleri
içinde Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığı
Makamdan gerekli yazılı onay alarak, mesai saatleri dışında ise
Nöbetçi Memuru, Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısının şifahi onayını alıp, taşıt
görev emri tanzim edilerek ambulans şehir dışına görevlendirilir ve
bilahare yazılı görev onayı alınır.
Madde 7 Sağlık Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil
Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca,
olağan dışı durumlar istisna olmak kaydıyla hiçbir ambulans cenaze
nakli amacıyla kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAVA LİMAN VE MEYDANLARDA BULUNAN
AMBULANSLARIN KULLANIM ŞEKLİ

Madde 8
 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
mevzuatlarına göre, uçuş faaliyetlerinin olduğu zamanlarda muhtemel
uçak kaza kırım ve yangınlara karşı tüm Hava Liman/Meydanlarda
uygun sayıda ambulansın hazır bulundurulması zorunludur.
Madde 9  Bir meydan için kritik kabul edilen uçağın
kazasında kurtarılabilecek azami sayıdaki yaralıları hastanelere
taşıyabilecek ambulans teminine yönelik olarak, yeterli sayıda
ambulans ve sağlık personeli temin edilmesi amacıyla, hava alanı
çevresinde bulunan mahalli sağlık kuruluşları ile yardımlaşma
protokolleri yapılmalıdır.
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Madde 10  Hava Liman/Meydanlardaki ambulanslar
muhtemel uçak kaza kırım ve yangınlar için bulundurulduğundan,
DHMİ personelinin acil olmayan durumlarda hastaneye sevkleri, varsa
doktor veya sağlık personelinin talebiyle ve Meydan Müdürünün
izniyle genel maksatlı araçlarla yapılır. Ambulansla acil nakli gereken
hastaların ise, yine doktor veya sağlık personelinin talebiyle ve
Meydan Müdürünün izniyle, birden fazla ambulansı olan yerlerde
ambulansla yapılabilir. Ancak, birden fazla ambulansı olmayan
yerlerde uçak trafiği dikkate alınmak suretiyle hasta nakli ambulansla
yapılabilir.
Madde 11  Hava Alanlarında çalışan diğer kamu kurum ve
kuruluşları personelinin ambulansla nakli gereken acil durumlarında
hastaneye sevkleri, doktor veya sağlık personelinin talebiyle ve
Meydan Müdürünün izniyle, birden fazla ambulansı olan yerlerde
ambulansla yapılabilir. Ancak, birden fazla ambulansı olmayan
yerlerde ise, uçak trafiği dikkate alınmak suretiyle hasta nakli
ambulansla yapılabilir.
Madde 12  Tıbbi gereklilik halinde, ambulansın meydan
sınırları içerisinde kullanılması için görevli doktorun, doktor yoksa
sağlık personelinin onayı yeterlidir.
Madde 13  Hayati tehlike veya tehlike ihtimali bulunan acil
tıbbi durumlar söz konusu olduğunda Meydan Müdürünün şifahi
onayı alınarak, görev emri imzalanması beklenmeden görevli
doktorun
kararıyla
Meydan
sınırları
dışına
ambulans
görevlendirilebilir. Bilgilendirme ve diğer gerekli işlemler sonradan
yapılır.
Madde 14  Meydan hudutları dahilindeki uçak kaza kırım ve
yangınlar ile diğer acil durumlarda :
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a) Meydan hudutları dahilindeki uçak kaza kırım ve yangınlar
ile diğer acil durumlarda, ambulanslar doktor veya sağlık
personelini alarak acil durumun cinsine göre olay yerine
veya randevu noktasına hareket eder.
b) Meydan hudutları dahilindeki uçak kaza kırım ve
yangınlarda, Meydan yetkililerince ambulans bulunan
mahalli kuruluşlardan yardım talep edilir.
Madde 15  Meydan hudutları dışındaki uçak kaza kırım ve
yangınlarda; birden fazla ambulansı bulunan yerlerde Meydan
Müdürünün onayıyla bir ambulans olay yerine gönderilir. Sadece bir
ambulansı bulunan yerlerde ise, uçak trafiği dikkate alınarak gerekli
işlem yapılır.
Madde 16  Uçakla gelen hasta için :
a) Hastanın geleceği önceden biliniyorsa kurumumuz
tarafından hastanın sevki amacıyla ambulans tahsisi
yapılmaz. Böyle durumlarda, ilgili uçak şirketi tarafından
mahalli kuruluşlardan ambulans temin edilerek, hastanın
sevki sağlanır.
b) Uçak içinde ani rahatsızlanma gibi hallerde Meydan
Doktorunun gördüğü lüzum üzerine Meydan Müdürünün
müsaadesiyle bir ambulans görevlendirilerek hastanın
sevki sağlanır.
c) Doktor bulunmayan Hava Alanlarında, tıbbi gereklilik
halinde Meydan Müdürünün müsaadesiyle, Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren 07.12.2006
tarih ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları
İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlar
göz önünde bulundurularak, bir ambulans görevlendirilir
ve hastanın sevki sağlanır.
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d) Madde 6, 13 ve 18’de belirtilen durumlar dışında, görev
emri imzalanmadan meydan hudutları dışına ambulans
görevlendirilemez.
Madde 17  Sağlık Bakanlığının Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı
“Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
Yönetmeliği” uyarınca, olağan dışı durumlar istisna olmak kaydıyla
hiçbir ambulans cenaze nakli amacıyla kullanılamaz.
Madde 18  Uçak kaza kırım ve yangınlar ile meydana gelen
olağan dışı durumlar haricinde, tahsis edilen ambulans bağlı
bulunduğu ilin sınırları dışına çıkamaz. Ancak olağan dışı durumlarda
ambulans talep edildiğinde; Hava Limanı Başmüdürü ve Meydan
Müdürleri ambulansı şehir dışına görevlendirmekte yetkili kılınmıştır.
Madde 19  Hiçbir ambulans tahsis edildiği amaç dışında
kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AMBULANS ÜCRETLERİ

Madde 20  Geleceği önceden bilinmeyen hasta yolcular için
veya uçak içinde ani rahatsızlanma durumlarında hastanın sevki
kurumumuza ait ambulansla yapılması halinde, “DHMİ Genel
Müdürlüğü Ücret Tarifesi” esasları uygulanır.
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Madde 21  DHMİ personeli ve aile bireyleri, Hava
Alanlarında çalışan kamu kurum ve kuruluşları personeli ile Ulaştırma
Bakanlığı personeline tahsis edilen ambulansın, belediye sınırları
dışına çıkması durumunda “DHMİ Genel Müdürlüğü Ücret Tarifesi”
esasları uygulanır.
Madde 22  Bu yönergede yer almayan, ancak
gerçekleşebilecek diğer ambulans hizmetleriyle ilgili, DHMİ Genel
Müdürlüğü Hasılat Komisyonunca belirlenen tarife uygulanır.
Madde 23  Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz :
a) Hava Liman/ Meydanlarda bulunan ambulanslardan;
DHMİ personeli ve aile bireyleri ile Hava Alanlarında
çalışan kamu kurum ve kuruluşları personelinin Hava
Alanının bulunduğu belediye sınırları içerisindeki
hastanelerden birine sevki için ambulanstan yararlanması
durumunda,
b) Merkez Ulaştırma Şefliğinde bulunan ambulanstan; DHMİ
Genel Müdürlüğü personeli ve aile bireyleri ile Ulaştırma
Bakanlığı personelinin belediye sınırları içerisindeki
hastanelerden birine sevki için ambulanstan yararlanması
durumunda,
c) İnsan hayatının tehlikede olduğu uçak kaza kırım ve
yangınlar gibi ivedi müdahalelerde ambulanstan
yararlanılması durumunda,
d) Olağan dışı durumlarda ambulans tahsislerinde.
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YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT :
15.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren DHMİ Genel Müdürlüğü
Ambulans Kullanma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜLÜK:
Bu yönerge 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
Bu yönerge DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanır.

Mahmut TEKİN
Genel Müdür
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