
MEDLINE ACİL HİZMET KAPSAMI 

TANIMLAR 

Bu sözleşmede kullanılan terimler, aksi belirtilmediği takdirde, aşağıda şekilde 
tanımlanmıştır. 

 

Tam Gün                       :          Yirmi dört saatlik gündür. 

BOĞAZİÇİ Kampüsleri      :          Hisarüstü Kampüsleri (Güney, Kuzey, Hisar ve 
Uçaksavar Kampüsleri), Kandilli Kampüsü, Kilyos Sarıtepe Kampüsü 

Üniversite Resmi Ziyaretçileri  :   Üniversite bünyesinde daha önceden ilan edilen bir 
bilimsel, sosyal ya da spor etkinliğe aktif olarak katılan ya da izleyen tüm konuklar. 

Alarm Merkezi                  :           MEDLINE görevlilerinin tam gün kesintisiz ve fasılasız 
görev yaptığı tıbbi danışmanlık, yurt içi ve/veya uluslararası kara ve hava ambulans 
organizasyon ve koordinasyon merkezidir. Alarm Merkezi numarası (0212) 444 12 12’dir 

Ambulans İstasyonları   :             MEDLINE tarafından belirlenen noktalarda, 
konuşlandırılmış tam teşekküllü ambulansların bulunduğu merkezlerdir. 

 

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER 

İşbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin tarifi aşağıda yapılmıştır. Taraflar söz 
konusu hizmetlerin tarif edildiği şekilde verileceğini, bunun dışında yorumlanamayacağını 
karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

Tıbbi Danışmanlık                 :    BOĞAZİÇİ öğrenci ve personelinin Alarm Merkezi’ne 
ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından, hak sahibinin (hastanın) telefon 
aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan, hak sahibine 
(hastaya) aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır. 

Acil Sağlık Hizmetleri            :    Sağlık Bakanlığı’nın 15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş 
esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim 
görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda 
olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile 
sunulmasıdır. 

Acil Kara Ambulansı Hizmeti  :     Devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım 
donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında 
konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı’nın 07.12.2006 tarih ve 26369 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, 
hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçtır. 



İstanbul ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi hudutları (mücavir alanlar hariç) dâhilinde hizmet 
doğrudan MEDLINE tarafından sağlanacaktır. 

İstanbul ve Ankara Büyük Şehir Belediye hudutları dışında, ekli listede (Ek 2) belirtilen il ve 
ilçe belediye (mücavir alanlar hariç) sınırları içinde, meydana gelebilecek taleplerde ise; 
MEDLINE tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı ambulanslarla 
hizmet verilecektir. 

MEDLINE doğrudan ya da anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı  ambulanslarla 
hizmet verdiği noktalarını değiştirme hakkı saklıdır. 

Acil Hekim Hizmeti            :       Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman 
gerektirecek noktalarda, hak sahibine (hastaya) ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin 
yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık 
merkezine ulaşımını gerçekleştirilmesi hizmetidir. 

İlaç ve Sarf Malzemesi      :        MEDLINE tarafından hak sahibine (hastaya), acil müdahale 
halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir. 

Medikal Bilgi Köprüsü      :         Hak sahibi (Hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri 
kurum), ambulans, hasta yakını ve/veya hekimi arasında kurulan bilgi iletişimine dayalı 
sistemdir. 

HİZMET BÖLGESİ 

a.            Kara Ambulansı Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, İstanbul ilinde Yalnızca BOĞAZİÇİ 
Kampüsleri sınırları dahilinde bulunan tüm öğrenci, çalışan ve üniversite resmi ziyaretçileri 
için verilecektir. BOĞAZİÇİ Kampüsleri dahilin deki lojmanlarda ve yurtlarda yaşayan 
herkes bu kapsamdadır. 

b.            MEDLİNE, bazı kapsamlı üniversite etkinlikleri kapsamında yapılmış olan, ya da 
üniversite resmi ziyaretçilerinin ve kapsam içi BOĞAZİÇİ mensubu kişilerin sahip olduğu ek 
özel sağlık sigorta anlaşmaları kapsamına girebilecek Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetlerinin 
ücretlerini bu şirketlerden ayrıca tahsil etme yoluna gidebilir. 

c.            BOĞAZİÇİ Kampüsleri arasında, resmi üniversite ve anlaşmalı diğer vasıtalar ile 
taşınan BOĞAZİÇİ mensubu kişiler ve resmi personel servisleri BOĞAZİÇİ kampüsü 
dahilinde sayılırlar. Kampüsler arasında seyahat halinde bulunan özel araçlar ve çeşitli 
güzergahlardan kampüslere öğrenci taşıyan servisler kapsam dahilinde değildir. BOĞAZİÇİ 
Hisarüstü kampüsleri arasındaki yaya yollarında bulunan BOĞAZİÇİ öğrencisi, öğretim üyesi 
ve personeli kişiler BOĞAZİÇİ kampüsü dahilinde sayılırlar.  

d.            MEDLİNE doğrudan ya da anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına 
bağlı  ambulanslarla hizmet verdiği noktalarını değiştirme hakkı saklıdır. 

 


