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BAKANLıK MAKAMıNA

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan muhtelif taleplerde;
ambulans hizmeti verme özelliğini kaybeden araçların, teknik tadilatı yapılarak özellikle
hastanelerimizin hemodiyaliz servislerinde tedavi gören diyaliz hastalarının hastaneye geliş
gidişIerinin sağlanması için taşıma servisi ve İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde doğal afetlerde
görev yapmak üzere konuşlandırılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personel ve
malzeme aracı olarak kullanılmak üzere hizmet aracına dönüştürülmesi talep edilmektedir.
Tıbbi ve teknik donanımının yetersiz oluşu, modellerinin eski olması, bakım ve Onarım
giderlerinin fazlalığı, hasta nakillerinde hastaların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürmesi
ve ambulans olarak ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle ambulans hizmeti
verme <jzelliğini kaybeden araçların 07.12.2006 tarih ve 26369 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
gereğince İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Bölge Depo ve
Tamirhane Müdürlüklerimizce düzenlenen teknik kanaat raporu doğrultusunda onaylı tadilat
projesine göre teknik tadilatları yapılmak suretiyle hizmet aracına dönüştürülmesi, araçların
milli ekonomiye kazandırılması ve sağlık hizmetinin daha iyi ve kaliteli sunulmasında kamu
yararı bulunması nedeniyle Bakanlığımızca uygun mütalaa edilmiş olup, bu hususta Maliye
Bakanlığından, Ulaştırma Bakanlığından, Karayolları Genel Müdürlüğünden ve Emniyet Genel
Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.
Alınan görüşlerde sırasıyla;
a) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 05.01.2007
tarih ve 53 sayılı yazıda, 237 sayılı Taşıt Kanununda, taşıtların teknik tadilatlarının yapılarak
başka cins taşıt haline görüştürülmek suretiyle personel ve malzeme taşımak amacıyla
kullanılması hususunda herhangi bir hüküm
bulunmadığı, bu nedenle konu hakkında
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün
görüşlerinin alınmasının gerekli olduğu,
b) Ulaştırma Bakanlığından alınan 14.02.2007 tarih ve 309-5345 sayılı yazıda, kamu
kurumlarının özel taşıtlarının ticari olmayan faaliyetleri Karayolları Taşıma Kanunu ve
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu ve tadilatı yapılacak araçların tadilat
yapıldıktan sonra personel servis aracı olarak kullanılabilmesi için Bakanlıklarından izin
alınmasının gerektiği,
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c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan 23.02.2007
tarih ve 090-0588 sayılı yazıda, araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, bu kanuna
bağlı olarak çıkartılan Karayolları Trafik Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montaj ı
hakkında Yönetmelik ve Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğine uygun
projelendirilmesi ve projesine göre tadilat yapılmasının uygun olacağı,
d) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 03.05.2007 tarih ve 242181692 sayılı yazıda, 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans hizmetleri Yönetmeliğinin dokuzuncu
maddesi ile 27. maddesi hükümleri doğrultusunda, ambulans uygunluk belgesi iptal edilmiş ve
hizmet verme özelliğini kaybetmiş ambulansların, yapılan tadilata ilişkin yetkili makine
mühendisince düzenlenen ve TSE'ce tasdiklenen plan-proje ve teknik belgelenin ibraz
edilmesi, üzerinde bulunan yazıların sildirilmesi, sesli ve ışıklı cihazı ar ile tıbbi donanımların
söktürülmesi ve bu durumun karayolları muayene istasyonunca tespit edilmesi halinde, teknik
belgesinde belirtilen cinsine göre hizmet aracına dönüştürülmesinin
uygun olacağı
belirtilmiştir.
Makamlarınızca da uygun bulunduğu taktirde; Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve
kuruluşlarında hizmet veren ve ambulans hizmeti verme özelliğini kaybetmiş olan
ambulansların hizmet aracına dönüştürülmesi taleplerine Emniyet Genel Müdürlüğünün
03.05.2007 tarih ve 2421-81692 ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 23.02.2007 tarih ve 0900588 yazılarında belirtilen işlemlerin tamamlanması kaydıyla gerekli müsaadenin verilmesini
olur' larınıza arz ederim.
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