
 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİNİN ADLİ VAKALARDA 

MADDİ DELİLLERE YAKLAŞIM EĞİTİMİ VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

UYGULAMA TALİMATI 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı “Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda 

Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi ve İşbirliği Protokolü” kapsamında eğitim organizasyonu, İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık 

Hizmetleri Başkanlığı/ilgili Başkanlık eğitimlerin planlanması, düzenlenmesi, takibi ve 

istatistiklerinden sorumludur. Her eğitimde, ilgili Başkanlık tarafından, eğitim organizasyonu için 

eğitim süresince ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi Belgesine sahip en az bir eğitimci 

görevlendirilecektir.  

1.Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce; 

• Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberinin, ilkyardım eğitimleri için belirtilen 64. Maddesinde yer alan önlemlerin 

esas alınması ve tam olarak uyulması, ilerleyen süreçte Bilimsel Danışma Kurulu kararları 

takip edilerek yeni kararlar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, 

• Eğitimlerin illerde; Valiliklere bağlı “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu” tarafından alınan kararlar 

doğrultusunda gerçekleştirilmesi, 

• Katılımcıların belirlenmesi (her eğitim en az 10 en fazla 25 katılımcı ile planlanması), 

• Çay-kahve ve ikramların temini, 

• Mümkün olduğu takdirde eğitim afişi basımı (Protokolün ilk sayfası afiş olarak tasarlanmıştır. 

50x70 cm boyutunda eğitim salonuna her eğitimde 2 (iki) adet asılacaktır.), 

• Eğitim sırasında fotoğraf ve görüntüleme işlemlerinin yapılması, 

• Senaryo uygulaması esnasında kullanılacak malzemelerin temini gerçekleştirilecektir. 

 

- Eğitim Birim Sorumlusunun ayrıca;  

• Eğitim salonunun hazırlanması (“U” düzen salon, bilgisayar, perde, yazı tahtası vb.), program 

ve afişlerin salona asılması,  

• Eğitim planının ASOS sistemine girilmesi, Bakanlık onayına gönderilmesi ve eğitim sonunda 

ASOS sisteminde sonuçlandırılması,  

• İmza föyünün takibi, 

• Senaryo uygulama odasının belirlenmesi ve eğitimcilere hazırlıklarda yardım edilmesi, 

• Eğitim süresince ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesi, 

• Ön test ve son testin performans çizelgesinin doldurulması ve her eğitim sonunda bir örneğinin 

İl Emniyet Müdürlüğü eğitimcilerine teslim edilmesi,  

• Eğitim Değerlendirme Formu’nun eğitim sonunda doldurulması,  



 

• Eğitim sonunda dokümanların (ön test-son test, imza föyü, eğitim değerlendirme formu, 

fotoğraf, video vb.) dosyalanması ve muhafaza edilmesi, 

• Eğitim Kılavuzunun, eğitim sonunda her katılımcıya ASOS sistemi üzerinden gönderilmesi, 

• ASOS sisteminden Katılım Belgelerinin alınması ve imzaya sunulması görevleri 

bulunmaktadır.  

 

- Diğer Hususlar: 

• İl Sağlık Müdürlüğü’nün eğitim salonlarının yetersiz olduğu durumlarda İl Emniyet 

Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait eğitim salonları kullanılabilir. 

• Eğitim süresince fotoğraf ve görüntüleme işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi tarafından 

yapılacaktır. Katılımcıların görüntü almasına izin verilmeyecektir. 

 

- İl Sağlık Müdürlükleri Tarafından Temin Edilecek Ve Senaryo Uygulamasında 

Kullanılacak Malzeme Listesi: 

              Malzeme Adı                               İhtiyaç Miktarı 

1. Tam Boy Maket             1 veya 2 adet 

2. Gemici ipi     3 m. 

3. Enjektör     2 adet 

4. Boş İlaç Kutuları   5-10 adet 

5. Lateks Eldiveni    1 kutu 

6. Yapay Kan (kan görünümü veren, temizlenebilir her türlü boya, malzeme vb.) 

 

NOT: Malzeme miktarı (tam boy maket hariç),  25 kişilik tek bir grup için belirlenmiştir. 

Müdürlüklerin,  illerindeki toplam personel sayısına göre planlama yapması gerekmektedir. İl Emniyet 

Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü eğitimcileri ile malzeme planlaması yapılması faydalı 

olacaktır. 

2. Protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce; 

• Ön test ve son test soruları, 

• Eğitim Kayıt Formu, 

• Eğitim sunumu, 

• Görsel materyaller için stant (olay yeri inceleme malzemeleri, çeşitli çaplarda mermi çekirdeği, 

fişek vb.) materyallerinin temini ve hazırlanması, 

• Senaryo uygulamasında kullanılacak silah vb. malzemelerin temini sağlanmaktadır. 

 

NOT: Eğitim sunumu katılımcılarla ve diğer görevlilerle paylaşılmayacak ve kullanılan bilgisayarda 

bırakılmayacaktır. 

 

 

                                                                                


