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AMAÇ: Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin, sağlık hizmeti sunumu
sırasında kurumu temsil edecek şekilde kılık kıyafet giyinmesi hususlarını belirlemeyi amaçlar.

2. KAPSAM: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde (ASH) görev yapan tüm personeli kapsar.
3. KISALTMALAR
ASH: Acil Sağlık Hizmetleri
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personel.
6. FAALĠYET AKIġI
6.1. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte
“Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin
özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir” denmekte olup
belirlenen veya onaylanan kıyafet ile görev yapılır.
6.2. Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve
işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.
6.3. Yönetim hizmetlerinde görevli personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:
DeğiĢik: 10/12/2001-2001/3459 K.)
a)Kadınlar;
Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez.
Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.
b) Erkekler;
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.
Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık
bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak
biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz
bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak
bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında
olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka
veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise
giyilir.
(DeğiĢik: 7/8/1991 - 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.
c) Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni
ile bu kıyafet kullanılır.
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d) Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz
kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin
mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir.
6.4. Ġdari Birimler dıĢında çalıĢan personel için dikkat etmesi gereken hususlar;
a)İdari birimler haricinde çalışan personel hizmet sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından
öngörülen 112 üniforması giymekle yükümlüdür.
b) Görev yerine gelirken ve görev yerinden ayrılırken sosyal alanlarda, toplu taşıma araçlarında
vs.112 üniformaları giyilmemelidir.
c) Yaz ayı uygulamasına geçildiğinde yazlık üniformalar (Yazlık Kıyafet: Kep, kısa kollu
gömlek veya kısa kollu T-shirt, yelek, yazlık pantolon, botu ihtiva eder ) , kış ay uygulamasına
geçildiğinde kışlık üniformalar (KıĢlık Kıyafet: Kep, 0 (sıfır) yaka kazak, montgomer,
yağmurluk, uzun kollu gömlek veya uzun kollu penye, kışlık pantolon, botu ihtiva eder.)
giyilmelidir.
d) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen üniforma dışında kıyafet kullanılmamalıdır. Üniforma
renkleri dışında renkler kullanılmamalıdır. (polar, siyah hırka, farklı renkte tişörtler, farklı
renklerde ayakkabılar gibi)
e) Başörtüsü kullanan personel lacivert renkli başörtü kullanmaları gerekmektedir. Bunun
dışında başka renk kullanmamalıdır.
f) Sağlık personeline yakışır şekilde üniformalar daima temiz ütülü olmalıdır. Tırnaklar kısa
kesilmiş, ojesiz olmalı, abartılı makyaj yapılmamalı, saçlar daima toplu olmalıdır. Vakaya
müdahale sırasında sıkıntı oluşturacak takılar takılmamalıdır. Erkeklerde saç, sakal tıraşı
olmalıdır.
g) Yaka kartı üniforma üzerinde görünür olmalıdır.
7. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR

