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(İl Sağlık Müdürlüğü)
22.12.2012 tarih 28505 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12. Maddesinde "Müsabaka alanında
uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanı güvenlik planında belirtilen sayıda, kulüp
güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, ambulans ve itfaiye araç ve gereçleri ile personeli bulundurmak,
yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek" "Spor kulüplerinin görev, yetki ve
sorumlulukları"
başlığı altında yer almakta, aynı Yönetmeliğin "Spor alanlarındaki güvenlik sistemleri"
başlıklı bölümünün 20. Maddesinde "Profesyonel müsabakaların oynandığı spor alanları ile basketbol,
voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde acil tıbbi müdahale için her tribünde bir ilk yardım odası
kurulur ve yeterli sayıda sağlık personeli ve ambulans bulundurulur. Diğer spor faaliyetleri için müsabakanın
özelliği ve seyirci kapasitesi dikkate alınarak gerekli teknik donanım ile yeterli sayıda sağlık personeli
bulundurulur. " Hükümlerine yer verilmektedir ..
Bahse konu mevzuat çerçevesinde, spor müsabakalarının gerçekleştirildiği merkezlerde gerekli sağlık
tedbirini almak, ilgili spor kulüplerinin görevleri arasında sayılmaktadır.
Ayrıca 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifleri ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun I. Maddesinde "Genel bütçeye dahil daireler ile, ... diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari
indirimler haric herhangi bir kisi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uvrwlanmaz. " hükmü yer
almaktadır.
Diğer yandan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2013 tarih ve 8833 sayılı 2013 Yılı Fiyat
Tarifeleri konulu Genelgesine göre Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri bölümünde "Kamu
ve Özel Kurum, Kuruluşların Planlı Toplantı, Spor Müsabakaları, Gösteri veya Eğitimlerinde Ambulans
Görevlendirme (Milli ve Dini Bayramlarda Yapılacak Görevlendirmeler Hariç) (Saat Başı) ücreti olarak 145,00
TL" belirlenmiştir.
İLSağlık Müdürlüğü emrinde görev yapan istasyonlar ilin nüfus dağılımı, vaka sıklığı ve bölgenin risk
analizine göre planlanmakta ve hizmet vermektedir. Spor karşılaşmaları ve benzeri etkinliklerde muhtemel
yaşanabilecek acil durumlar için tedbir amaçlı ambulans bekletilmesi; o an yaşanmakta olan diğer acil vakalara
ambulans hizmet sunumunda gecikmelere yol açarak istenmeyen sonuçların doğmasına neden olabilecektir.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda il genelinde sunulan acil ambulans hizmetlerinde zafiyet
yaşanmaması için; "ilin en büyük mülki amirinin toplu gösteriler, yürüyüşler ile ilde gerçekleştirilecek kritik
olaylara yönelik olarak yaptığı görevlendirmeler hariç" kamu, özel kurum ve kuruluşların planlı toplantı, spor
müsabakaları, protokol amaçlı gösteri veya eğitimlerinde öncelikle alternatif ambulans hizmetlerinden
yararlanılmasının uygun olacağı hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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