
  Acil sağlık hizmetleri; vatandaşlarımızın herhangi bir acil hastalık veya 
yaralanma halinde, günün 24 saatinde 112 ücretsiz telefon numarasını çevirerek, 
ilimizde bulunan komuta kontrol merkezine ulaşması, aciliyetine karar verilen 
başvuruların olay yerine en yakın istasyondan, içerisinde eğitimli personeller bulunan 
tam donanımlı ambulans görevlendirilerek olay mahalline ulaşması ve hasta ya da 
yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yaparak ihtiyaç varsa tedavi göreceği 
hastaneye nakledilmesi şeklinde verilmektedir. 

  Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 112 acil sağlık hizmetleri ülke 
geneline tüm kentsel ve kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Yaygın 
istasyon ağı ve ileri düzeyde eğitimli ekipler ile, gelen acil çağrılara kentlerde ilk 10 
dakikada ve kırsal alanda ilk 30 dakikada ulaşma oranları %95’lerın üzerine çıkarak 
gelişmiş ülkelerdeki vakaya ulaşma süreleri yakalanmıştır. 

  Bartın ilinde istasyon sayısı 12 dir. Haziran-Eylül döneminde iç turizm nedeniyle 
nüfus sayısında azami artış olduğundan yüksek riskli olarak değerlendirilen Mugada 
ve İnkum tatil yerlerinde geçici 112 istasyonları konuşlandırılmaktadır. Bartın ilinde 112 
acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısı 30’a çıkarılmıştır. Bu sayı özel 
sektöre ait ambulanslar ile 35”e çıkmaktadır. 

  Tüm ambulanslar, Avrupa Birliği ülkelerinde aranılan standart olan EN1789 
standardına uygun donanım ve tasarıma sahip olup hasta ve personel güvenliği tam 
olarak sağlanmıştır. Kara ambulanslarında kullanım amacına ve yerlerine bağlı olarak 
otomatik vites veya 4x4 arazi tipi ambulanslar hizmete sunulmuştur. Her türlü coğrafi 
ve iklim şartlarında müdahale edebilmek amacıyla kar üstünde gidebilen ambulanslar 
temin edilmiş, kar nedeniyle ulaşılamayan hasta kalmamıştır. 

  İlimizde ve diğer tüm illerde 112 komuta kontrol merkezlerinin dijital sistem 
altyapısı tamamlanmış olup ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan operasyon 
merkezinde (SAKOM) 24 saat on-line takip yapılmaktadır. Dijital sistem altyapısı ile 
illerden gelen çağrıların dijital haritalar üzerinden yer tespiti, ses kayıtları, ambulans ve 
helikopterlerin takibi ile hastanelerdeki kritik yatak durumları izlenebilmektedir. 

  Ülkemizde eksikliği hissedilen ve acil sağlık hizmetlerini dünyada örnek 
gösterilen bir düzeye ulaştıran hava ambulans hizmetleri ile uzak mesafeler kısalmış, 
organ nakli ve hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesinde büyük 
aşama kaydedilmiştir. 

  Ambulans Helikopterler; 

  Ambulans helikopter hizmeti 28 Ekim 2008 tarihinde başlamıştır. Hizmet veren 
toplam ambulans helikopter sayısı 22 helikoptere ulaşmıştır. Bir helikopter de 
gereğinde devreye sokulmak üzere yedek olarak bulundurulmaktadır. Ülkemizin 
coğrafi yapısı ve ulaşım şartları, nüfus yoğunluğu, hakim meteorolojik şartlar ve 
stratejik bölgeler göz önüne alınarak konuşlanma yerleri tespit edilmiştir. Şu anda 15 
ilde (Ankara, İstanbul, Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya, Afyon, Adana, Kayseri, 
Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Trabzon ve Samsun) ambulans helikopterle bu 
hizmet yürütülmektedir. Tüm ambulans helikopterler, içerisinde yoğun bakım 
şartlarında nakil yapacak tıbbi ekipmanla donatılmıştır. 



  Afetlere hazırlık kapasitesi; 

  Afetlere hazırlıklı olmanın önemi 1999 Marmara Depreminde daha fazla 
anlaşılmış, bu kapsamda 2003 yılından itibaren ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle 
acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiş, ülke genelinde afetlere müdahale 
edecek gönüllü sağlık personellerinden oluşan medikal kurtarma hizmetleri başlatılmış 
ve kısa sürede dünyada en fazla personele sahip olan medikal kurtarma ekibi olma 
unvanına kavuşmuştur. 

  Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) adını alan bu ekipler 81 ilimizde arazi 
tipi araçları ve medikal kurtarma ekipmanları ile donatılmıştır. UMKE timleri özellikle 
afetler, büyük kazalar, göçük ve maden kazası gibi birçok kurtarma olayında arama 
kurtarma ekipleri ile birlikte görev yapmaktadır. Bu ekipler kendi içerisinde bölgelere 
göre dağcılık, dalgıçlık gibi profesyonellik gerektiren özel eğitimler almışlardır. 

  Bartın ilinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 80 gönüllü sağlık personeli 
olağan dışı olaylarda görev almaktadır. İlimizde ki görevleri dışında da Fırat Kalkanı 
harekatında ve Zeytindalı harekatında oluşturulan sahra hastanelerinde başarıyla 
görev yapmışlardır. 

  UMKE ekiplerimiz; başta deprem olmak üzere doğal afetlerden sonra oluşan 
enkazın içerisinde sıkışmış veya çıkarılması zaman alacak afetzedelerin medikal 
tedavilerini olay yerinde yapacak kapasitede bilgi ve malzeme ile donatılmıştır. 
Böylece; afetzedelere olay yerinde müdahale ederek kurtarmaya bağlı muhtemelen 
oluşacak ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek hedeflenmektedir. 

  Haberleşme 

  Bakanlık Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) 
bünyesinde telli ve telsiz haberleşme sistemlerinin yanında uydu telefonu ve uydu 
internet yolu ile 81 il ve yurtdışındaki ekiplerle kesintisiz haberleşme sistemleri tesis 
edilmiştir. 

 


