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Denizde tıbbî yardım hizmeti, kurtarma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ġhtiyacı olan 

gemilere tıbbî tavsiye verilmesi, ilk yardım hizmeti sağlanması ve gerektiğinde tıbbî tahliye 

işlemlerinin yürütülmesinin önemi ve önceliği arama kurtarma ile ilgili uluslararası sözleşme ve 

rehberlerde de vurgulanmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından oluşturulan 

MSC/Circ.960 Sirküleri ve ekleri, denizde tıbbi yardım ve tele sağlık servislerinin oynadığı rolün 

önemini vurgulamakta, denizde tıbbi yardım ve deniz radyo haberleşmesi konularında tavsiyeler 

içermektedir.  

 

Ülkemizde denizde tıbbi yardım hizmetleri, Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği, Sağlık 

Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesinde başhekim, hekim ve iletişim 

görevlilerinden (hemşire, sağlık memuru..vb) oluşan uzman kadro ile Aralık 2006 tarihinden 

itibaren 7 gün 24 saat hizmet  vermektedir. 

 

Tele Sağlık Merkezinde ulusal ve uluslararası seyir halindeki deniz ve hava araçlarının 

yetkili personelinden gelen sağlık yardım taleplerine uzaktan tıbbi yardım danışmanlığı 

yapılmaktadır. Acil durumlarda tıbbi tahliye ise Türk arama kurtarma bölgesinde, Ana Arama 

Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz Ġşletme Müdürlüğü (Türk Radyo ) işbirliği 

ile yürütülmektedir. Türk arama kurtarma bölgesinin dışında ise AAKKM ve Tele Sağlık Merkezi 

Baştabipliği koordinesinde ilgili ülkenin arama kurtarma otoritesi tarafından tıbbi tahliye 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Uluslararası Arama Kurtarma (SAR) operasyonlarına katılan Tele Sağlık Merkezlerinin 

tıbbi bilgi aktarımında kullanılması amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 

yayımlanan MSC.1/Circ.1218 sirküleri ekinde bulunan formlar, uluslararası koordinasyon ve 

uyumun sağlanması amacı ile ülkemizce yapılmakta olan tıbbi tahliye ve tıbbi tavsiye 

operasyonlarında (Türkçe/Ġngilizce) kullanılmaktadır. 

 

Deniz Emniyeti Komitesi tarafından MSC.1/Circ.1366 sirküleri ekinde, açık deniz yat 

yarışları organizasyonlarında denizde tıbbî yardım konularını ilgilendiren bir rehber 

yayımlanmıştır. Sirküler ekinde; yarış organizatörleri tarafından, ilgili arama kurtarma 

otoritelerinin ve telesağlık servislerinin bilgilendirilmesi ile yarışa katılan tekneler ve kişiler için 

gereksinimlere yönelik bilgiler yer almaktadır. 

 

Ülkemizde telesağlık ve denizde tıbbi yardım hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesi 

açısından denizcilik şirketleri, gemi sahipleri, işletenler, kaptanlar ve diğer ilgililerin 

uygulamalarında bu genelgede belirtilen hususların dikkate alınması konusunda bilgilerini ve 

gereğini rica ederim. 
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