
AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE 
AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

A	 mbulans ve ac�l sağlık aracı üzer�nde yer alacak yazı ve �şaretler
M	 ADDE 8 – (1) Kara ambulansları beyaz renkte olur, bunlardan ac�l yardım, ambulanslarını, kırmızı renkl� 
ve fosforlu özell�kte, en az 200 mm gen�şl�ğ�nde b�r şer�t çevreler, hasta nak�l ambulanslarında �se bu şer�t, 
lac�vert renkl� ve fosforlu özell�kte, en az 200 mm gen�şl�ğ�nde olur. Yoğun bakım ve yen�doğan ambulanslarında, 
en az 200 mm gen�şl�ğ�nde, b�r� kırmızı b�r� mav� renkl� ve fosforlu özell�kte �k� şer�t çevreler. Ambulansın sınıfını 
göster�r yazılar ve kırmızı renkl� h�lal �şaret� aracın her �k� yanında yer alır.
(	2) Ambulanslar ve ac�l sağlık araçları üzer�nde sadece kuruluşa a�t �s�m, marka, �şaret, logo ve �let�ş�m b�lg�ler� 
yer alır. Ambulans serv�s�n�n b�r sağlık kuruluşu �le sözleşme yapması hal�nde, bu kuruluşun �s�m, marka ve �şaret� 
ambulans ve ac�l sağlık aracı üzer�nde yer alab�l�r. Ancak bunlar ambulans serv�s�n�n b�lg�ler�nden daha gen�ş b�r 
yer kaplamaz.
(	3) Hava ve den�z ambulanslarında asgar�, kuruluşa a�t �s�m, marka, �şaret, logo ve �let�ş�m b�lg�ler� yer alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ambulans Serv�sler�n�n Ruhsatlandırılması, Başvuru Şartları ve
Başvurunun Değerlend�r�lmes�
	
	Tabela
M	 ADDE 29 – (1) Ambulans serv�s�n�n dış tabelasında sadece uygunluk belges�nde bel�rt�len kuruluş �sm� 
ve/veya marka ve logosu ve unvanı yazılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler
Y	 asaklar
M	 ADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len; 
	
	d) İl ambulans serv�s� komuta ve kontrol merkez� har�c�nde tek b�r çağrı merkez�nden d�ğer ambulans serv�sler� 
ve ambulanslarına aracılık ed�lemez. Bu amaçla h�çb�r telefon, �let�ş�m aracı, elektron�k ortam, k�ş� veya 
kuruluş kullanılamaz.
e	 ) Çağrı merkez�n�n telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslararası ac�l çağrı numaralarını çağrıştıran b�r 
numara olamaz.
f	 ) Ambulanslar üzer�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�lenler dışında h�çb�r yazı, numara veya res�m bulunamaz.
k	 ) Ambulans serv�sler�, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabet�n önlenmes� amacıyla, resm� sağlık 
kuruluşlarınca kullanılan �s�mler� t�car� �s�m olarak kullanamaz ve tabelalarında bel�rtemezler.
l	) Ambulans serv�sler� yukarıda bel�rt�len çalışma düzen�ne tam olarak uymak ve uygunluk belgeler�nde bel�rt�len 
süreler �ç�nde öngörülen h�zmetler� sunmak zorundadırlar.
	Reklâm, tanıtım ve b�lg�lend�rme
M	 ADDE 33 –  (1) Ambulans serv�sler�; tıbbî deontoloj� ve meslekî et�k kurallarına aykırı şek�lde, �nsanları 
yanıltan, yanlış yönlend�ren ve ruhsatında yazılı h�zmetler�nden başka hastaları kabul ve tedav� ett�ğ� �nt�baını 
uyandıran, d�ğer serv�sler aleyh�ne haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mah�yette tanıtım 
yapamazlar. 
(	2) Ambulans serv�sler� tarafından; sağlığı koruyucu, ac�l sağlık h�zmetler�n� tanıtıcı ve gel�şt�r�c� n�tel�ktek� 
b�lg�lend�rme ve tanıtımlar yapılab�l�r. B�lg�lend�rme ve tanıtım faal�yetler� kapsamında, yanıltıcı, abartılı, 
doğruluğu b�l�msel olarak kanıtlanmamış b�lg�lere ve açıklamalara yer ver�lemez.
(	3) Ambulans serv�sler�; h�zmet alanları ve sunacağı h�zmetler �le �lg�l� açılış b�lg�ler� ve benzer� konularda 
toplumu b�lg�lend�rmek amacıyla tanıtım yapab�l�r ve �lan vereb�l�r.
(	4) Ambulans serv�sler� tarafından oluşturulan �nternet s�teler�nde; yer alan her türlü sağlık b�lg�s�, alanı �le 
�lg�l� b�lg� ve tecrübeye sah�p sağlık meslek mensupları tarafından ver�lmek zorundadır. Bu s�teler aracılığıyla 
h�çb�r şek�lde tedav� ed�c� sağlık h�zmet�ne yönel�k b�lg�ler ver�lemez. İnternet sayfalarında ver�len b�lg�n�n, 
son güncelleme tar�h� �le yazan k�ş� ve kar�yer� açıkça bel�rt�l�r. 
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