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1. AMAÇ
Bu talimatla, tutuklu, hükümlü, sahipsiz ve kimsesiz vaka nakilleri, aile içi şiddet mağdurları,
psikiyatrik ve ruh sağlığı sorunu olan, her türlü saldırgan şahıs, daha önce saldırganlığı
belirlenmiş, ekibe taciz ve saldırıda bulunan vakalar, tüm ambulans kazaları, toplumsal
olaylar, her türlü adli vakalarda, intihar girişimlerinde, şüpheli ölüm olduğu tespit edilen
vakalar, olağan dışı durumlar, velisi ve vasisi belli olmayan tüm durumlar (yabancı uyruklu,
madde kullanan, kimliksiz şahıslar), uluslararası koruma kapsamında olan kişilerin talepleri
(diplomatlar, yabancı heyetler), uluslararası geçiş sırasında hastalanan kişi başvuruları (uçak,
tren, gemi yolcuları) ,savcılık talepleri ve mahkeme kararları, Komuta Kontrol Merkezi’nin
talep ettiği diğer durumlarda kolluk kuvvetlerinin 112 ekipleriyle birlikte çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.
2. KAPSAM
İl Ambulans Servisi’ne bağlı çalışan tüm personeli kapsar.
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
İl Sağlık Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim, Başhekim Yardımcıları ve İl
Ambulans Servisine Bağlı çalışan tüm personel
6. FAALĠYET AKIġI
6.1. AĢağıdaki Durumlarda Kolluk Kuvveti Talep Edilir
a) Tutuklu, hükümlü, sahipsiz ve kimsesiz vaka nakilleri,
b) Aile içi şiddet mağdurları,
c) Psikiyatrik ve ruh sağlığı sorunu olan, her türlü saldırgan şahıs,
d) Daha önce saldırganlığı belirlenmiş, ekibe taciz ve saldırıda bulunan vakalar,
e) Tüm ambulans kazaları,
f) Toplumsal olaylar,
g) Her türlü adli vakalarda,
h)İntihar girişimlerinde,
ı) Şüpheli ölüm olduğu tespit edilen vakalar,
i) Olağan dışı durumlar,
j) Velisi ve vasisi belli olmayan tüm durumlar (yabancı uyruklu, madde kullanan,
kimliksiz şahıslar),
k)Uluslararası koruma kapsamında olan kişilerin talepleri (diplomatlar, yabancı
heyetler),
l) Uluslararası geçiş sırasında hastalanan kişi başvuruları (uçak, tren, gemi yolcuları),
m) Savcılık talepleri ve mahkeme kararları,
n)Komuta Kontrol Merkezi’nin talep ettiği diğer durumlarda kolluk kuvveti
.
ekiplere eşlik etmelidir.
6.2 Ancak ekibin istemediği durumlarda ve hasta hakları gereğince kolluk kuvveti eşlik
etmesi uygun olmayan durumlarda, kolluk kuvveti olay yerine çağrılır, fakat ambulansa
alınmayabilir.
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6.3. KKM 6.1. maddede bahsi geçen durumlar söz konusu olduğunda veyahut
görevlendireceği ekibin olay yerinde güvenliği ile ilgili problemler yaşayacağını
öngördüğünde, istasyon ekibini vaka hakkında bilgilendirirken, kolluk kuvvetleri gelene kadar
güvenli alanda beklemeleri konusunda uyarmalıdır.
6.4. Acil Çağrı Merkezi’nde çağrı karşılayıcı personel tarafından kolluk kuvvetlerine de
Çağrı yönlendirilmediyse; dolayısı ile kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etmek için
görevlendirilmediyse, KKM personeli kolluk kuvvetlerini arayarak talepte bulunmalıdır.
6.5. İstasyon ekibi olay yerine vardığında kolluk kuvvetleri henüz gelmediyse güvenli alanda
beklenmeli, kendi güvenliklerini tehlikeye atmamalıdır.
6.6. Kolluk Kuvvetleri olay yerine geldikten sonra istasyon personelinin güvenliğini
sağlamalı, sağlık personeli vakaya müdahale ederken adli delil niteliği taşıyabilecek etkenleri
ortadan kaldırmamaya özen göstererek kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde çalışmalıdır.
7. UYARI VE ÖNLEMLER
7.1. İstasyon personeli hastanın sağlık bilgilerinin gizliliğini teminat altına almalı, kolluk
kuvvetleri de olsa üçüncü kişiler ile bu bilgileri paylaşmamalıdır. Zira hastanın hastalığı ile
ilgili bilgiler yalnızca Cumhuriyet Savcısı, Hâkim veya Mahkeme tarafından yazılı olarak
istenirse verilebilmektedir.

