ETİK KURALLARI
1.

Kamu hizmeti yaptığımızın bilinci içerisinde, vatandaşların işlerini
kolaylaştırıp sorunlarına çözüm üretmek.

2.

Çıkar çatışmasından kaçınma.

3.

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması.

4.

Savurganlıktan kaçınma ve tutumluluk bilinci ile hareket etme.

5.

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık.

6.

Mal bildiriminde bulunma.

7.

Kamu malları ve kaynaklarının verimli kullanımı.

8.

Halka hizmet bilinci.
9.

Hizmet standartlarına uyma.

10.

Amaç ve misyona bağlılık.

11.

Dürüstlük ve tarafsızlık.

12.

Saygınlık ve güven.

13.

Nezaket, saygı ve hoş görü.

14.

Hukukun üstünlüğü.

15.

Adalet ve eşitlik.

16.

Uzmanlık alanlarında sürekli olarak gelişme.

17.

Toplumsal duyarlılık.

18.

Tarafsızlık herkese eşit davranma.
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SAVUNMAM

12/05/2016 tarihinde Sağlık İşleri Müdürlüğünden verilen görev gereği Kumburgaz
Adresinde hasta alınarak Acıbadem hastanesi…. Servisine götürmek üzere saat 8:20:de
Trafiğe çıkılmıştır.
Malumunuz üzere İstanbul trafiğinin yoğunluğu,Sağlık İşleri müdürlüğüne müracaat eden
hasta sayısının yoğunluğu ve daha çok hastaya hizmet verebilmek için ;geçiş üstünlüğü
bulunan hasta nakil ambulanslarının Karayolları Trafik Kanunun ve bu yönetmelikte
Gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı olmadığından; görevli olarak seyir halinde
hastayı hastaneye en kısa sürede ulaştırmak üzere ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini bir arada
kullanarak güvenli bir biçimde hasta sağlık kurumuna götürülmüştür.
Yapılan hasta nakil hizmeti sırasında her hangi bir kusurum olmayıp tamamen hizmetin
hızlı ve güvenli olması gözetilmiştir.

Ambulans Şoförü
Tugay SAVAŞ
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:16.05.2016 tarih ve 50321879-622.01.-E.201635047-2 sayılı yazınız.
İlgi yazıya istinaden hasta nakil aracı şoförü Turgay SAVAŞ’ dan savunma alınmış ve ekte
sunulmuştur.
Mevzuat gereği, acil yardım ambulansları, hasta nakil ambulansları Karayolları Trafik
Kanunu
71. maddesi Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141-142 maddesi gereği geçiş
üstünlüğünde en üst sırada yer almaktadır. Bu araçlar, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak,
amacına uygun olması şartı ile Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmenlikte gösterile trafik
kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildiri
Bilgi ve gereğini arz olunur.

Ahmet Hakan DURMAZ
Sağlık İşleri Müdürü

