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AÇIKLAMALAR 
KOD 720S00014 

ALAN  Acil Sağlık Hizmetleri  

DAL/MESLEK Acil Tıp Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  HaberleĢme Operasyon Programı 

MODÜLÜN TANIMI  

112 komuta kontrol merkezinde, elektronik kayıt operasyon 

programına giriĢ yapma, menüleri, veri giriĢlerini takip etme 

ve kullanma ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Elektronik kayıt operasyon programını kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Zamanı iyi değerlendirerek komuta kontrol merkezinde 

elektronik kayıt operasyon programını kullanabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. 112 komuta kontrol merkezinde, elektronik kayıt 

operasyon programı sistemine giriĢ yapabilecek, menüleri 

ekranda takip ederek kullanabileceksiniz. 

2. 112 komuta kontrol merkezinde, elektronik kayıt 

operasyon programında veri giriĢini takip edecek ve 

kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, elektronik kayıt operasyon programı 

yazılım sistemi, kulaklık, kalem, kâğıt 
 

Ortam: Elektronik kayıt operasyon programı yazılım sistemi 

bulunan komuta kontrol merkezleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Acil tıbbi müdahale gereken hasta veya yaralıya, en kısa sürede ulaĢımın sağlanması 

için komuta kontrol merkezine gelen acil çağrılar kayda geçirilmelidir. Komuta kontrol 

merkezinin de en uygun araç ve ekipleri yönlendirebilecek donanıma sahip olması gerekir. 

 

Komuta kontrol merkezinde görevli çağrı karĢılama operatörleri, kendi çağrı kanalına 

düĢen her aramayı en kısa sürede değerlendirmekle sorumludur. Bu modül ile kazandırılacak 

yeterlikler, sizlerin mesleğinizde daha donanımlı olmanızı sağlayacaktır.  

 

Bu modüldeki bilgi ve becerileri kazandığınızda, komuta kontrol merkezinde yer alan 

elektronik kayıt operasyon programı ile ilgili tutum ve davranıĢları da kazanmıĢ olacaksınız.  

 

 

 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

112 komuta kontrol merkezinde elektronik kayıt operasyon program sistemine giriĢ 

yapabilecek ve menüleri ekranda takip edebilecek ve kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Elektronik kayıt operasyon programı bulunan bir komuta kontrol merkezine 

giderek sistem hakkında bilgi alınız. 

 Sisteme giriĢin nasıl yapıldığını izleyiniz. 

 Sistemdeki menülerin nasıl kullanıldığını gözlemleyiniz. 

 

1. SĠSTEME GĠRĠġ VE MENÜLER 
 

Komuta kontrol merkezi, acil çağrıların ulaĢtığı bir merkezdir. Bu merkezde, acil 

çağrılar kayda geçirilir. Teknolojik alt yapıya sahip binalarda çağrıları, en uygun araç ve 

ekiplere yönlendirecek gerekli yazılım ve donanım programları bulunmaktadır.  

 

Resim 1.1: 112 komuta kontrol merkezi 

 

Komuta kontrol merkezlerinde bulunan santral uyumu ile tüm çağrılar, bilgisayarlar 

üzerinden çağrı karĢılama operatörleri tarafından karĢılanmakta ve yönetilmektedir. Bu 

yazılım programındaki sistemin iĢleyiĢinde, çağrının geldiği andan itibaren olay 

sonuçlanıncaya kadar geçen süreç kayıt ve kontrol altına alınmaktadır. Bu sistemde 

çağrıların, operatörlerin, hastanelerin, ekiplerin ve ambulansların durumları sürekli ve güncel 

olarak izlenebilmektedir.  

AMAÇ 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Komuta kontrol merkezinde bulunan elektronik kayıt operasyon programındaki 

sistem, aĢağıda yer alan konularda etkin çözümler sunmaktadır. Bu çözümler; 

 

 Asılsız ihbarların önlenmesi, 

 Standart veri giriĢinin sağlanması, 

 Sistematik operasyon yönetiminin yapılması, 

 Düzenli veri akıĢının sağlanması, 

 Performans yönetiminin yapılması, 

 Mobil ekiplerin kontrolünün sağlanması, 

 Adres tespitinin yapılması, 

 Vakaya ulaĢım sürelerinin kısaltılması, 

 Eksik ve hatalı veri giriĢlerinin önlenmesi, 

 Ekiplerin ve hastanelerin mevcut durumlarına göre yönlendirmeler yapılması, 

 Ġstatistiksel veriler alınması ve ileriye yönelik planlama yapılabilmesidir. 

 

1.1. Sisteme GiriĢ 
 

112 komuta kontrol merkezinde görevli çağrı karĢılama operatörü tarafından 

bilgisayar çalıĢtırılır ve program ekranı açılır. Sisteme ilk giriĢ yapıldığında ekranda görünen 

kullanıcı adı ile Ģifre aynıdır. ġifre giriĢleri yapılır ve veri giriĢ ekranı penceresi açılır. 

 

Resim 1.2: Sisteme giriĢ 

 

ġifre, “ġifre DeğiĢtir” butonu tıklanarak açılan ekrandan değiĢtirilebilir. 



 

 5 

 

Resim 1.3: ġifre değiĢtirme ekranı 

 

1.2. Menüler 
 

Elektronik kayıt operasyon programında yer alan sistemdeki menülerden, aĢağıda yer 

alan iĢlemler gerçekleĢtirilebilir. 

 

1.2.1. Çağrılar 
 

“Çağrılar” bölümünden aĢağıdaki iĢlemler gerçekleĢtirilir. 

 

 Yeni kayıt: Çağrı bilgileri alanına yeni kayıt girmek için kullanılır. 

 ÇıkıĢ: Ekrandan çıkıĢ yapmak için kullanılır. 

 

Resim 1.4: Çağrılar 

 

1.2.2. Ekle 
 

“Ekle” bölümünden aĢağıda yer alan iĢlemler gerçekleĢtirilir. 

 

Resim 1.5: Ekle 
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1.2.2.1. Duyurular 
 

Duyuru panosuna yeni duyuru eklemek, yazılmıĢ duyuruları değiĢtirmek ya da silmek 

için bu alandan giriĢ yapılır. 

 

Resim 1.6: Duyuru panosu 

 

1.2.2.2. Ambulans Durumları 
 

Bu menü “Ambulans Durum GiriĢ/Ġzleme” formunu açar. Aracın durumunu 

değiĢtirmek için durumunu listeden seçerek güncelle butonu tıklanır. Durumu değiĢtirilen 

ambulans “Veri Ġzleme Ekranı”ndan takip edilir.  
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Farklı ambulans durumları, tanımlar, tanımlamalar, ambulans durumu alanından 

tanımlanır. Aynı zamanda bu alanda, her ambulans durumuna farklı renk verilebilir. Ekibin 

durumu, görevli olarak yalnızca veri giriĢ (çağrı bilgileri) ekranından yapılabilir. Görevli 

olan ekip, yeĢil renk ile gösterilir ve bu rengi tanımlamalardan değiĢtiremez. 

 

Resim 1.7: Ambulans durum giriĢ/izleme formu  

 

Veri izleme ekranında bulunan ambulans durum bilgileri bölümünde, aĢağıda yer alan 

bilgiler takip edilebilir: 
 

 Ekip Nu.: Ġstasyonda yer alan ekiplerin numarasını gösterir. Ekranda ekip 

numaralarının gri olması göreve hazır olduklarını; yeĢil olması görevde 

olduklarını; kırmızı olması ise bakımda olduklarını bildirir.  

 Ġstasyon Adı: Ġstasyonların isimlerini gösterir. 

 DönüĢ Saati: Ġstasyona dönüĢ saat ve dakikalarını bildirir. 

 Durumu: Durumu bölümünde ambulansların durum bilgileri takip edilir. 

Ġstasyonların göreve hazır, görevli veya bakımda olduklarını gösterir. 
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Resim 1.8: Ambulans durum bilgileri 

 

1.2.2.3. Telefon Listeleri 
 

112 ücretsiz bir operatör sistemidir. Tüm GSM operatörlerinden, sabit telefon 

hatlarından, ankesörlü telefonlardan hatta zor durumlarda, cep telefonlarından (SĠM kartları 

olmasa bile) aranabilir. Santrale gelen her çağrı, operatörlere dengeli biçimde dağıtılır. 

Dağıtılan bu çağrılar, operatörler tarafından değerlendirilir ve gerekli eleme iĢlemi 

sonucunda ilgili birimlere aktarılır.  
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 Kara liste 

 

Gelen çağrıyı kara listeye almak için kullanılır. Belirlenen süre boyunca engellenen 

numaranın santrale giriĢine izin verilmez. Kara liste, sadece numarası görünen aramalar için 

geçerlidir. Gelen çağrıyı kara listeye almak için Ģu iĢlemler yapılır: 

 

Resim 1.9: Numara engelleme ekranı 

 

 Engellenecek telefon numarası yazılır (Telefon iĢlemleri alanından 

engellenecek numaradan çağrı geldiği anda engelle butonu tıklandığında 

telefon numarası otomatik olarak yazacaktır.). 

 Engellemek istenilen süre seçilir.  

 Kara listedeki ekle butonu tıklanır.  

 Buton tıklandıktan sonra teyit penceresi açılır. Pencere onaylanır. Sonra 

kara listeye alınan numaranın engelleme süresince santral tarafından 

sisteme giriĢi engellenir. 
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 Kırmızı liste 

 

Bu listeye, önceden tanımlanan numaralardan çağrı geldiğinde, çağrının operatörlere 

düĢmeden doğrudan tanımlanan baĢka numaralara yönlendirilmesi sağlanır. 

 

Resim 1.11: Kırmızı liste tanımlama ekranı 

 

Kırmızı listeye kayıt girmek için yeni butonunu tıklayarak adı soyadı, telefon 

numarası, yönlendirilecek dâhilî numara, yönlendirilecek alternatif dâhilî numara, 

yönlendirilecek alternatif kuyruk bilgilerinim giriĢi yapılarak sakla butonu tıklanır. Kırmızı 

listede yer alan numaradan arama geldiğinde ekranda uyarı mesajı görülür.  

 

 YeĢil liste 

 

Belirlenen numaralardan gelen aramaları belirli bir dâhili numaraya yönlendirmek için 

kullanılan ekrandır. 
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Resim 1.12: YeĢil liste tanımlama ekranı 

 

YeĢil listeye kayıt girmek için yeni butonu tıklanarak adı soyadı, telefon numarası, 

yönlenecek dâhilî numara yazılır ve tuĢlama yapılır (Arayan kiĢi dâhili numara tuĢlayabilir.). 

Bu bilgilerinin giriĢi yapılır ve sakla butonu tıklanır. YeĢil listede yer alan numaradan arama 

geldiğinde ekranda uyarı mesajı görülür. 

 

 VIP liste 

 

Belirlenen numaralardan gelen aramaları istediğiniz kuyruğa ya da dâhili numaraya 

yönlendirmek için kullanılan ekrandır. 

 

Resim 1.13: VIP tanımlama ekranı 
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Listeye kayıt girmek için yeni butonunu tıklayarak adı soyadı, telefon numarası, adres, 

açıklama yönlenecek kuyruk, yönlenecek dâhilî numara bilgilerinin giriĢi yapılır ve sakla 

butonu tıklanır.  

 

VIP listede yer alan numaradan arama geldiğinde ekranda uyarı mesajı görülür. 

 

1.2.3. Görünüm 
 

Görünüm bölümünden aĢağıda yer alan iĢlemler gerçekleĢtirilebilir. 

 

Resim 1.14: Görünüm 

 

1.2.3.1. Ġstatistik Ekranı 
 

Ġstatistik ekranı aynı zamanda veri izleme ekranı olarak adlandırılır. 

 

 Ambulans durum bilgileri: Ambulansların durum bilgilerinin takip edildiği 

ekrandır. Listede, tüm ekiplerin durumu ve son yaptıkları görevden istasyona 

dönüĢ saatleri yer almaktadır. 

 Çağrıların saatlere göre dağılımı: 2 saatlik zaman dilimlerinde gelen çağrı 

adedini gösteren çubuk grafiktir. 

 

Resim 1.15: Çağrıların saatlere göre dağılımı 
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 Operatörler: Sisteme hangi operatörün bağlı olduğu ve durumu (Çağrı 

bekliyor, Telefonu çalıyor, MeĢgul.) ekranda eĢ zamanlı olarak görüntülenir. 

 

Operatörler bölümünden çağrı karĢılama operatörlerinin görev durum takipleri yapılır. 

Operatörler bölümünde; 

 

 Ekranda mavi görünen operatör: Çağrı karĢılaması yapan yani telefon 

görüĢmesi yapan meĢgul operatörü gösterir. 

 Ekranda siyah görünen operatör: Çağrı bekleyen yani çağrı 

karĢılamaya hazır olan operatörü gösterir. 

 Ekranda beyaz görünen operatör: Çağrı karĢılama operatörünün kapalı 

olduğunu gösterir. 

 

Resim 1.16: Operatörler 

 

 Takım istatistikleri: AĢağıda yer alan bilgilere veri izleme ekranının takım 

istatistikleri bölümünden ulaĢılabilir ve bu bilgiler takip edilebilir. 

 

 Bekleyen çağrı: Operatör/Takım meĢgul iken sırada bekleyen çağrıların 

adedini bildirir. 

 Gelen çağrı: Operatör/Takım bazında belirlenecek zaman aralığında 

gelen toplam çağrı adedini bildirir. 

 Engellenen çağrı (kara liste): Kara listeye gönderilen toplam çağrı 

adedini bildirir.  
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 KarĢılanan çağrı: Operatör/Takım bazında cevaplanan çağrı adedini 

bildirir. 

 Kapatılan çağrı: Operatörün/Takımın görüĢmeyi reddettiği çağrı adedini 

bildirir. 

 Yapılan arama: Operatörün/Takımın dıĢarıya yaptığı aramaların 

toplamını bildirir. 

 Kaydedilen vaka: Operatörün/Takımın yaptığı vaka kayıtlarının 

toplamını bildirir. 

 Görevlendirme: Operatörün/Takımın yaptığı görevlendirmeleri gösterir. 

 Aktif görev: Aktif görevdekileri gösterir. 

 

 Görev istatistikleri: Gelen vakaların çağrı nedenine göre dağılımını gösteren 

çubuk grafiktir. 

 

Resim 1.17: Görev istatistikleri 

 

Görev istatistikleri bölümünden renkler ile hizmet verilen vakaların çeĢitleri 

istatistiksel olarak tespit edilir ve ileriye dönük olarak çalıĢmalar düzenlenebilir. 

 

 Çağrı istatistikleri: Engellenen, kapatılan ve karĢılanan çağrıların grafiksel 

olarak gösterimine ulaĢılır ve çağrılar takip edilebilir. 

 

Resim 1.18: Çağrı istatistikleri 
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Resim 1.19: Veri izleme ekranı 

 

1.2.3.2. Harita Ekranı 
 

Sayısal harita, ambulans izleme ve GSM/GPRS üzerinden veri iletiĢimi yapılan 

ekrandır. 

 

 Harita iĢlemleri: Harita iĢlem butonları, fare (mouse) ye iĢlev kazandıran 

butonlardır. Bu butonlardan herhangi birine basıldığında fareye, o buton ile 

ilgili iĢlev kazandırılır ve bu gruptan baĢka bir butona basılana kadar fare, o 

iĢlev ile çalıĢmaya devam eder. 
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Zoom 

Haritanın ölçeği, bu buton üzerinden seçilerek istenilen oranda 

büyültebilir veya küçültülebilir. 

 

YakınlaĢtır 

Harita üzerinde detay izlenmek istendiğinde bu buton 

tıklandıktan sonra harita üzerinde herhangi bir noktayı fare ile 

tıklamak ya da istenilen alanı farenin sol tuĢuna basılı tutarak 

dikdörtgen içine almak suretiyle yakınlaĢtırma yapılabilir. 

 

UzaklaĢtır 

Harita, daha üstten bir bakıĢla izlenmek istendiğinde bu butona 

basılır. Sonra harita üzerinde herhangi bir nokta, fare ile 

tıklanır ve uzaklaĢtırma yapılabilir. 

 

Bilgi Al 

Harita üzerinde herhangi bir noktadan bilgi almak için bu 

buton tıklandıktan sonra fare ile bilgi alınacak noktanın üzerine 

gelinmesi gerekir. 

 

Ġlk Görünüm 
Harita görüntüsünün (program açıldığında ekrana gelen) ilk 

görüntüsüne dönmesini sağlar. 

 

Görüntü Kaydır Bu butonu tıklayarak harita kaydırılabilir. 

 

Mesafe Ölç 

Ġki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için bu butonu 

tıkladıktan sonra ölçmek istenilen noktalar, fare yardımıyla 

belirlenir. 

 

Bina Ekle 

Harita üzerine yer eklemek için bu butonu tıkladıktan sonra 

açılacak pencereden eklenecek yerin niteliği belirlenerek adı 

yazılır. Sonra ekle butonu ve harita üzerinde eklenecek yer 

tıklanır. Pencerenin kapanması için buton tekrar tıklanır. 

Haritaya eklenen binayı kaldırmak için silmek istenilen 

binanın üzerinde klavyenin “shift” tuĢu ve farenin sağ butonu 

aynı anda tıklanır.  

 

Seç 
Harita üzerinde iĢaretleme yapılabilir, harita görüntüsü araca 

gönderilebilir.  

 

Adres Arama 

Adres aramak için bu butonu tıkladıktan sonra açılan ekrana, 

aranan adres yazılır ara butonu tıklanır. Aynı zamanda harita 

üzerinde farenin sağ tuĢu tıklandığında da bir ekran açılacaktır. 

Bu ekrandan çıkmak için boĢ bir alanı tıklamak gerekmektedir. 

Harita üzerinde aranan bölge iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

 

Araçlara Mesaj 

Gönderme 

Araca mesaj göndermek için bu buton tıklandıktan sonra açılan 

ekrandan araç plakası seçilir, istenilen mesaj yazılarak gönder 

butonu tıklanır (Otomatik bir cihaz gerekmektedir.). 

 

Gelen Giden 

Mesajlar 

Bu buton tıklandığında gelen, giden ve bekleyen mesajların 

izlendiği ekran açılır. 

 

Araç GeçmiĢ Ġzleme 

ve Raporlama 

GeçmiĢ izleme ve raporlama ekranına bu butonu tıklayarak 

ulaĢılabilir. 

 

Ġzle 
Harita üzerinde görmek istenilen ekip ya da araç grupları 

seçilerek bu buton tıklanır. 

Tablo 1.1: Harita iĢlemleri 
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 Ambulans izleme: Ambulanslar tek tek veya grup hâlinde izlenebilir. Ayrıca 

tüm araçlar, hareketli araçlar, duran araçlar grup hâlinde harita üzerindeki 

menüden seçilerek izlenebilir. Ġzlenilen ambulansın üzerine tıklandığında 

haritanın üzerinde, ambulansın o andaki hızı ve bulunduğu adres bilgileri yer 

alır. 

 

Resim 1.20: Sayısal harita ve ambulans takip ekranı 

 

Ambulansların bulunduğu konum harita üzerinde çeĢitli renkler ile gösterilir: 

 

• Kırmızı nokta: Ambulansın durduğunu gösterir. 

• Mavi nokta: Ambulansın hareket hâlinde olduğunu gösterir. 

• Siyah nokta: Ambulanstan konum bilgisi alınamadığını gösterir. Ambulansın GSM 

kapsama alanı dıĢında ya da GPRS alıcısının GPRS uydularını göremeyeceği bir yerde 

olması gibi durumlarda araçtan konum bilgisi alınamaz. 

 

Bir aracı veya bir gruba ait araçları izlemek için ekranın üst tarafındaki menüden ekip 

numarasını seçerek izle butonuna basmak yeterli olur.  
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Resim 1.21: Tüm araçlar 

 

Aynı menüden tüm araçlar (hareket hâlinde olanlar veya duran araçlar gibi kıstaslara 

göre), izlenebilir. Haritanın uzaklaĢtır ve yakınlaĢtır özellikleri ile araçların bulundukları 

bölge daha detaylı olarak da görülebilir. 

 

Araçlara mesaj gönderme butonu tıklandığında “Mesaj Gönderme” ekranı açılır. 

Ekrandan ekip numarası seçilip istenilen mesaj yazıldıktan sonra gönder butonu tıklanarak 

ambulansa yazılı mesaj gönderilir. 

 

 

Resim 1.22: Mesaj gönderme 

 

 Araç geçmiĢ izleme ve raporlama: Ambulansların geçmiĢ tarihlerde gitmiĢ 

oldukları yol güzergâhını izleyebilmek için o tarihte ya da tarihler arasında 

ambulanstan konum bilgisi almıĢ olmanız gerekmektedir.  
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Sistemi verimli bir Ģekilde kullanabilmek, düzenli raporlar elde edebilmek ve 

ambulansların düzenli olarak bilgi göndermesini sağlamak için sistemin programlanması 

tavsiye edilir. 

 

 GeçmiĢe yönelik hareket takip raporu: Ambulansların belirli tarihler 

arasında nerede olduğu, harita üzerinde istenilen aralıklarla hareketli 

olarak izlenebilir. Ekip numarası seçildikten sonra izlenmek istenilen 

tarih aralığı seçilir. Daha sonra harita göster butonu tıklanarak araç için 

seçilen tarihler ve bu tarihlerde alınmıĢ olan konum bilgileri dâhilinde 

aracın nerelerden geçtiği numaralarla sıralanmıĢ bir Ģekilde görülebilir. 

Hareketli gösterim alanına istenilen saniye aralığı girilerek baĢlat butonu 

tıklandığında aracın almıĢ olduğu yol, sırası ile görülür. Hareketli 

gösterimi durdurmak için bitir butonunun tıklanması gerekir. 

 GeçmiĢe yönelik text bazlı hareket takip raporu: Ambulansın belirli 

tarihler arasında nerede olduğunu, nerelerde ve ne kadar süre ile 

duraklama yaptığını yazılı rapor olarak almak için araç seçimi yapıldıktan 

sonra izlemek istenilen tarih aralığı seçilir. Text rapor butonu tıklanarak 

ambulansın seçilen tarihler arasındaki hareket takip raporu Excel 

formatında görülebilir. 

 

1.2.3.3. Hastane Ekranı 
 

Hastane veri giriĢ bölümü WEB tabanlıdır. Hastanelerin girmiĢ olduğu veriler, 112 

acil yazılımı üzerinden eĢ zamanlı olarak görülür ve hastanelere bilgi aktarımı yapılabilir. 

 

112 komuta kontrol merkezinde bulunan elektronik operasyon yönetim sistemi 

yazılımına ve hastanelere koordinasyonu sağlayacak programlar yüklenir. Hastaneler ile 

internet üzerinden kurulan bağlantı sayesinde, hastane takip ekranı ile hastanelere ait ilgili 

birim ve servislerin doluluk oranları, ventilatör ve kuvöz durumları da takip edilebilir. Bu 

sayede, acil vakaların ve nakillerin sorunsuz ve hızlı bir Ģekilde hastanelere ulaĢımı sağlanır. 

 

Vakaların hastaneye nakli sağlandıktan sonraki durumları da takip edilebilir. 

 

Hasta nakillerinin sağlanmasında ise nakil iĢlemleri için gerekli bilgi ve iĢ planlarının 

program üzerinden takibi sağlanır. 
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Resim 1.23: Hastane koordinasyon ekranı 

 

 Yoğun bakım doluluk durumu: 112 elektronik operasyon yönetim sistemi 

yazılımına entegre olan hastanelerin aĢağıdaki pencerede de görüldüğü üzere 

ilgili yoğun bakım üniteleri bilgilerinin sisteme yüklemesi ile ilgili hastanenin 

yoğun bakım yatak doluluk, ventilatör ve kuvöz doluluk oranları, 112 komuta 

kontrol merkezi tarafından takip edilebilir. 112 acil yardım ekipleri bu oranlara 

göre vaka ve hasta nakillerini gerçekleĢtirebilir.  

 Acil servisler doluluk durumu: 112 elektronik operasyon yönetim sistemi 

yazılımına entegre olan hastanelerin aĢağıdaki pencerede de görüldüğü üzere 

acil servis bilgilerinin sisteme yüklemesi ile ilgili hastanenin acil servis yatak 

doluluk oranları 112 komuta kontrol merkezi tarafından takip edilmektedir. 112  

acil yardım ekipleri bu oranlara göre vaka ve hasta naklini sorunsuz Ģekilde 

gerçekleĢtirmektedir.  
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Resim 1.24: Acil servisler doluluk durumunu gösteren hastane koordinasyon ekranı 
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Resim 1.25: Yoğun bakım doluluk oranını gösteren hastane koordinasyon ekranı 
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1.2.3.4. Grafik Ekranı 
 

Ġstatistiksel verilerin görüntülenmesi amacıyla takım ve görev istatistikleri, anlık 

olarak grafik ekranında yer almaktadır. 

 

Resim 1.26: Grafik ekranı 

 

1.2.3.5. Dâhilî Hat Durumları 
 

Sistemdeki dâhilî hatların durumlarını gösteren ekrandır. Kırmızı nokta, hattın meĢgul 

olduğunu; yeĢil nokta ise hattın müsait olduğunu gösterir.  

 

Resim 1.27: 112 komuta kontrol merkezi dâhilî durumları 
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1.2.3.6. Son 20 Numara 
 

Sisteme gelen son 20 numaranın listelendiği ekrandır. Numaranın üzerine gelerek 

numara aranabilir ya da kara listeye alınabilir. Kaydet butonu tıklandığında numara, ortak 

kısa yol tuĢlarına kayıt edilebilir. 

 

Resim 1.28: 112 acil çağrı merkezini arayan son 20 numara listesi 

 

1.2.3.7. Gelen Aramalar 
 

Kullanıcı, sisteme giriĢ yaptıktan sonra gelen tüm aramaların listelendiği ekrandır. 

 

1.2.4. Mesajlar 
 

Hastaneye ve ambulansa mesaj göndermek için aĢağıdaki iĢlemler yapılır. 

 

Resim 1.29: Mesajlar 
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1.2.4.1. Hastaneye Mesaj Gönderilmesi 
 

Ekrandan hastane adı seçilip istenilen mesaj yazıldıktan sonra gönder butonu 

tıklanarak hastaneye yazılı mesaj gönderilebilir. Gruba butonu tıklandığında açılan 

pencereden tüm kullanıcılara ya da istenilen kullanıcılara aynı mesaj gönderilebilir. 

 

Resim 1.30:Hastaneye mesaj gönderme ekranı 

 

 Gruba mesaj gönderilmesi: Mesaj göndermek istenilen hastane adının 

önündeki kutu iĢaretlenir. Mesaj için çoklu seçim de yapılabilir.  

 >> butonu, hastaneyi seçilen hastaneler listesine almak için kullanılır.  

 << butonu, seçilen kaydı geri almak için kullanılır. 

 “Tümü>>” butonu, bütün hastaneleri seçmek için kullanılır.  

 “<<Tümü” butonu, seçilen tüm hastaneleri geri almak için kullanılır. 

 Gönder butonu, tıklandığında seçilen hastaneler listesindeki tüm 

hastanelere aynı mesaj gönderilecektir. 

 

Resim 1.31: Gruba mesaj gönderme  
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1.2.4.2. Ambulansa Mesaj Gönderilmesi 
 

Ekrandan ekip numarası seçilip istenilen mesaj yazıldıktan sonra gönder butonu 

tıklanarak ambulansa yazılı mesaj gönderilebilir. 

 

Resim 1.32: Ambulansa mesaj gönderme 

 

 Gruba mesaj gönderilmesi: Mesaj göndermek istenilen ekip adının önündeki 

kutu iĢaretlenir. Mesaj için çoklu seçim de yapılabilir. 

 

 >> butonu, ekibi, seçilen ekipler listesine almak için kullanılır.  

 << butonu, seçilen kaydı geri almak için kullanılır. 

 “Tümü>>” butonu, bütün ekipleri seçmek için kullanılır.  

 “<<Tümü” butonu, seçilen tüm ekipleri geri almak için kullanılır. 

 Gönder butonu tıklandığında, seçilen ekipler listesindeki tüm ekiplere 

aynı mesaj gönderilecektir. 

 

1.2.5. Tanımlar 
 

Tanımlar bölümünden aĢağıdaki iĢlemler yapılabilir: 

 

Resim 1.33: Tanımlar 
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1.2.5.1. Nöbet 
 

Nöbet bölümünden günlük nöbet giriĢi, tanımlamalar ve eĢleĢtirme iĢlemleri 

yapılabilir. 

 

 Günlük nöbet giriĢi: Nöbet çizelgesi oluĢturma penceresidir. Kayıt girilecek 

tarih ve ekip seçilir. Ekipte görevli tüm personel, tarih alanı altında listelenir. 

Ġlgili tarihteki nöbetçiler seçilerek ekle butonu ile görevlendirilir. Kayıt iĢlemi 

bittikten sonra uygula butonu tıklanır. 

 Günlük nöbet giriĢi yapılabilmesi için öncelikle personelin personel özlük 

tanımları giriĢinden sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. 
 

 

Resim 1.34: Nöbet çizelgesi oluĢturma penceresi 

 

1.2.5.2. Tanımlamalar 
 

Programda kullanılan tüm seçmeli alanların tanımlanabileceği ekranlara, bu alandan 

ulaĢılabilir. Kayıt eklemek için öncelikle yeni kayıt butonunun tıklanması gerekir. Kayıt 

silmek için kaydın seçilmesi ve kayıt sil butonunun tıklanması gerekir. Birkaç tanımlama 

ekranı aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir: 

 



 

 28 

 Ambulans durumu: Ambulans durumlarını tanımlamak için kullanılan 

ekrandır. Yeni kayıt butonu tıkladıktan sonra durum adı ve gösterilecek renk 

seçilerek tamam butonu tıklanır. 

 

Resim 1.35: Ambulans durumları tanımlama 
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 Araç tanımları: Kuruma ait tüm araçların tanımlanabileceği ekrandır. Yeni 

butonu tıklanarak araca ait bilgilerin giriĢi yapılır. Kaydı saklamak için sakla 

butonu tıklanır. 

 

Resim 1.36: 112 acil araç tanımları 
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1.2.5.3. EĢleĢtirmeler 
 

Ġstasyon, ekip, araç takip cihazı numarası, sürücü ve ambulans plakası bu ekran 

üzerinden eĢleĢtirilebilir. Bir istasyonda, birden çok ekip tanımlanabilir. 

 

Resim 1.37: 112 acil istasyon-ekip eĢleĢtirmeleri 
 

1.2.6. Raporlar 
 

ÇeĢitli raporlar ve formlar, aĢağıda yer alan pencerelerden yararlanılarak 

düzenlenebilir. 

 

Resim 1.38: Raporlar 
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1.2.6.1. ÇalıĢma Bildirim Formları 
 

ÇalıĢma Bildirim Formu 1 ve 2, Sağlık Bakanlığına gönderilen aylık, 3 aylık, yıllık 

raporlardan oluĢmaktadır. Raporların doğru çıkması için veri giriĢ alanlarının eksiksiz 

doldurulması gerekir. 

 

1.2.6.2. Çağrı Kayıt ve Ambulans Ġzleme Formu 
 

Vaka defteri formatında alınan rapordur. 

 

Resim 1.39: 112 acil vaka istatistik raporları 

 

1.2.6.3. Vaka Ġstatistik Raporları 
 

Vakaların sürelere, cinsiyete ve yaĢa göre raporlandığı alandır. 

 

1.2.6.4. Görev Değerlendirme Raporu (Liste Grafik) 
 

Veri giriĢi yapılan tüm alanlardan seçim yapılarak liste ya da grafik hâlinde rapor 

alınabilir. Filtre butonu tıklandığında açılan pencerede, raporda görünmesi istenilen alanlar 

seçilir, raporla butonu tıklanır. 
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1.2.6.5. Trafik Kazaları 
 

Trafik kazalarının raporlandığı alandır. 

 

Resim 1.40: Rapor alanları 

 

1.2.6.6. Kayıt Sorgulama 
 

Veri giriĢinde kullanılan herhangi bir ölçüte göre sorgulama yaparak istenilen kayda 

ulaĢılabilir. Kaydın üzeri çift tıklandığında kayıt ile ilgili detaylara ulaĢılır. 
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1.2.6.7. Eksik Bilgi GiriĢi Sorgulama 
 

Eksik bilgi sorgulama veri giriĢinde; 

 

 Ekip nu 

 Hasta adı soyadı 

 Adres 

 Çağrı nedeni 

 Ön tanı 

 Sonuç 

 Hastane  

 Ġstasyon hekimi 

 T.C. kimlik nu 

 Sosyal güvence belirtilmelidir. 

 

Bu alanlara bilgi giriĢi yapılmamıĢ ise kayıtlar bu ekrandan sorgulama yapılarak 

listelenebilir. 

 

Resim 1.41: Kayıt sorgulama ekranı 
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1.2.6.8. Döner Sermaye Formları 
 

Vakalara ait döner sermaye formları, bu ekrandan veri giriĢi yapılarak oluĢturulabilir. 

 

1.2.6.9. Gelen Formlar 
 

Ambulanslardan gelen formların sorgulanabileceği alandır. 

 

1.2.6.10. Ambulans Görüntüleri 
 

Ambulanslarda bulunan el bilgisayarlarından çekilerek komuta kontrol merkezine 

gönderilen resimlere bu alandan ulaĢılabilir. 

 

1.2.6.11. Ambulans Durumları 
 

Ambulans durumlarının raporlandığı ekrandır. 

 

1.2.6.12. Santral Raporları 
 

Santral verilerinin raporlandığı ekrandır. 

 

Resim 1.42: 112 acil saat bazında santral istatistikleri 
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Resim 1.43: 112 acil çağrıların saatlere göre dağılım raporu 

 

1.2.6.13. Ses Kayıt Sorgulama 
 

Tarih aralığına, protokol numarasına, kullanıcıya, telefon numarasına, aramanın 

yönüne göre vb. sorgulamaların yapılabildiği ekrandır. Ses kaydı üzerinde farenin sağ tuĢu 

tıklandığında, kayıt dinlenebilir ya da bilgisayara kaydedilebilir. 
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Resim 1.44: 112 acil ses kayıt sorgulama 

 

1.2.6.14. Günlük Nöbet Çizelgesi 
 

Günlük rapor çizelgesinin raporlandığı ekrandır. 

 

1.2.6.15. Aylık Nöbet Çizelgesi 
 

Aylık nöbet çizelgesinin raporlandığı ekrandır. 

 

1.2.6.16. Özel Formlar 
 

Sisteme eklenen özel formların görüntülendiği ekrandır. 
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1.2.7. Ayarlar 

 

Resim 1.45: Ayarlar 

 

1.2.7.1. Kullanıcı Ayarları 
 

 ġifre değiĢtirme: Sisteme giriĢ Ģifresi, “Ģifre değiĢtir” butonu tıklanarak 

(açılan ekranda) değiĢtirilebilir. 

 

Resim 1.46: ġifre değiĢtirme 

 

 Kullanıcı kayıtları: Kullanıcı tanımlamasının yapılacağı alandır. Yeni butonu 

tıklandıktan sonra gerekli alanlar doldurulur. Kullanıcı adı olarak verilen isim 

aynı zamanda sisteme ilk giriĢ yapılırken kullanılacak Ģifredir. 
 

1.2.7.2. Telefon Ayarları 
 

Kullanıcı ayarları aĢağıda yer alan alanlar kullanılarak yapılabilir: 
 

 Zil sesleri: Telefon çalma sesi, bu ekrandan değiĢtirilebilir. 

 Operatör kısa yol tuĢları (kiĢisel rehber): Her operatör, kendi istediği 

numaraları tanımladıktan sonra tek bir tuĢa basarak arama yapabilir. Kaydedilen 

numaralar, kiĢisel rehberde yer alır. 

 Ortak kısa yol tuĢları (genel rehber): Ortak kısa yol tuĢlarını tanımlamak için 

öncelikle belirlenen telefon numarası için grup oluĢturulması gerekir. Ortak kısa 

yol grup tanımlamaları; 
 

 Tanımlar 

 Tanımlamalar 
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 Ortak kısa yol tuĢ grupları alanlarından yapılabilir. Kaydedilen 

numaralar, genel rehberde yer alır. 

 

Resim 1.47: Telefon iĢlemleri 

 

 Kara liste yetki seviyeleri: Telefon numaralarını engelleme süreleri, her yetki 

seviyesinde farklıdır. Yetki seviyeleri, bu alandan değiĢtirilebilir. Yetki 

seviyeleri Yönetici Yetki Seviyesi ile Ayarlar >> Telefon Ayarları >> Kara 

Liste >> Yetki Seviyeleri alanına ulaĢılarak değiĢtirilebilir. 

 

Resim 1.48: Kara liste kullanıcı yetkileri 
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1.2.7.3. Program Ayarları 
 

Veri giriĢ ekranı üzerinde kullanıcı kısıtlamalarının yapılabileceği ekrandır. 

Kullanıcılara, yetki seviyelerine göre kısıtlama yapılabilir. 

 

Resim 1.49: 112 acil veri giriĢ ekranı kullanıcı kısıtlamaları 

 

1.2.7.4. Sistem Ayarları 
 

Sistemin genel çalıĢmalarını etkileyen ya da bütünlüğü sağlayan ayarlar yapılabilir 

(örneğin nöbet aralığı saatinin bu alanda değiĢtirilmesi). 

 

1.2.7.5. Sunucuya Bağlanılması 
 

Ambulansları izleyebilmek için sistemde yer alan sunucu ile bağlantının olması 

gerekir. Sunucu bağlantısı var ise ikonun yeĢil renkte olması ve “sunucuya bağlandı” 

yazması gerekir. Komuta kontrol merkezi ile bağlantı kurulabilmesi için gerekli olan IP ve 

Port numaraları, program ayarlarında yer alır. Ambulansların izlenebilmesi için numaraların 

değiĢtirilmemesi gerekir. 

 

1.2.7.6. Çağrının KarĢılanması 
 

Santral üzerinden otomatik olarak çağrı gelmeyen operatörler, sistem üzerinden çağrı 

karĢılamak için çağrı karĢıla butonunu tıkladıklarında otomatik çağrı almaya baĢlarlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

112 komuta kontrol merkezinde elektronik kayıt operasyon program sistemine giriĢ 

yapınız. Menüleri ekranda takip ediniz ve kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayarı açınız. 
 Bilgisayarın bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 ġifrenizi yazarak sisteme giriĢ yapınız. 

 

 Çağrı menüsünü ve alt pencerelerini 

kullanınız. 

 Çağrı menüsünden yeni kayıt veya çıkıĢ 

uygulamaları yapılabilir. 

 

 Ekle menüsünü ve alt pencerelerini 

kullanınız. 

 Ekle menüsünden duyurular, ambulans 

durumları ve telefon listelerine 

ulaĢabilirsiniz. 

 

 Görünüm menüsünü kullanınız. 

 Görünüm menüsünden istatistik ekranı, 

harita ekranı, hastane ekranı, grafik 

ekranı, dâhilî hat durumları, son 20 

numara ve gelen aramaların 

pencerelerine ulaĢabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Harita ekranını kullanınız. 

 Harita ekranını kullanarak harita 

iĢlemlerini, ambulans izlemeleri ve 

raporlamalarını yapabilirsiniz. 

 Harita ekranını kullanarak hastane ve 

grafik ekranlarını görebilir ve tüm 

telefon aramalarını listelendirebilirsiniz. 

 

 Mesajlar menüsünü kullanınız. 

 Mesajlar menüsünden hastane ve 

ambulanslara mesaj gönderebilirsiniz. 

 

 Tanımlar menüsünü kullanınız. 

 Tanımlar menüsünden günlük nöbet 

giriĢi, tanımlamalar ve eĢleĢtirmeler 

pencerelerine ulaĢabilir ve bu 

pencereleri kullanabilirsiniz. 
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 Raporlar menüsünü kullanınız. 

 Raporlar menüsünden sorgulama ve 

formlarını, görüntüleyerek 

doldurabilirsiniz. 

 

 Ayarlar menüsünü kullanınız. 

 Ayarlar menüsünü kullanarak kullanıcı 

ayarları, telefon ayarlarını, sistem 

ayarlarını ve çağrı karĢılama 

pencerelerinin ayarlamalarını 

yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, çağrı bilgileri alanına yeni kayıt girmek için kullanılır? 

A) Ekle 

B) Çağrılar 

C) Görünüm 

D) Mesajlar 

E) Tanımlar 
 

2. Ambulans durum giriĢ ve izleme formu hangi menüden açılır? 

A) Ekle 

B) Çağrılar 

C) Mesajlar 

D) Tanımlar 

E) Görünüm 
 

3. Harita ekranından, harita üzerinde iĢaretleme ve harita görüntüsünü ambulansa 

gönderme iĢlemi hangi buton ile yapılabilir? 

A) Zoom 

B) YakınlaĢtır 

C) Bilgi al 

D) Ġlk görünüm 

E) Seç 
 

4. Durumu değiĢtirilen ambulanslar hangi ekrandan takip edilebilir? 

A) Telefon listeleri ekranı 

B) Veri izleme ekranı 

C) Hastane ekranı 

D) Operatör ekranı 

E) Grafik ekranı 
 

5. Hangi buton üzerinden ölçeği seçilerek harita, istenilen oranda büyültülebilir veya 

küçültülebilir? 

A) Seç 

B) Zoom 

C) Mesafe ölç 

D) Ġzle 

E) Bina ekle 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

 

112 komuta kontrol merkezinde elektronik kayıt operasyon programında veri giriĢini 

takip edip kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Elektronik kayıt operasyon programı bulunan bir 112 komuta kontrol merkezine 

giderek harita ekranı ve hastane takip ekranı hakkında bilgi alınız. 

 Sayısal haritanın nasıl kullanıldığını gözlemleyiniz. 

 Harita ekranındaki ambulans takipleri ile hangi bilgilere ulaĢıldığını izleyiniz. 

 

 

2. VERĠ GĠRĠġĠ 
 

Komuta kontrol merkezinde görevli çağrı karĢılama operatörü tarafından bilgisayar 

çalıĢtırılır ve program ekranı açılır. Ekranda görünen kullanıcı adı ve Ģifre giriĢleri yapılır, 

veri giriĢ ekranı penceresi açılır. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Veri giriĢ ekranı 

 

 Çağrı karĢılama operatörü aĢağıda yer alan iĢlemleri gerçekleĢtirir: 

 

 Telefon iĢlemleri ve telefon hızlı eriĢim 

 ĠĢlem butonları 

 Çağrı kayıt ve veri giriĢi 

 Çağrı kayıt bilgileri listesi 
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2.1. Telefon ĠĢlemleri 
 

112, ücretsiz bir operatör sistemidir. Tüm GSM operatörlerinden, sabit telefon 

hatlarından, ankesörlü telefonlardan ve hatta zor durumlarda, cep telefonlarından (SĠM 

kartları olmasa bile) aranabilir. Santrale gelen her çağrı operatörlere dengeli biçimde 

dağıtılır. Dağıtılan bu çağrılar, operatörler tarafından değerlendirilir, gerekli eleme iĢlemi 

sonucunda ilgili birimlere aktarılır.  

 

Resim 2.2: Telefon iĢlemleri 

 

2.1.1. ĠĢlem Butonları 
 

 
: 

“Telefon Nu.” giriĢ ekranıdır. Aramak istediğiniz telefon 

numarası bu ekrana girilir. Ayrıca gelen çağrı numarası da bu 

ekranda görünür. 

 : Hattınızda bekleyen çağrı adedi bu alanda görünür. 

 

Ara/Cevap 

Ver 
: 

Arama yapmak ve gelen çağrıyı karĢılamak için kullanılır. 

Aramak istenilen telefon numarası, telefon nu giriĢ alanına 

yazılıp buton tıklanır. Çağrı geldiğinde arayan numara telefon 

nu giriĢ alanında görünür (Türk Telekom tarafından 

desteklenmesi durumunda) ve bu buton aktif hâle gelir. Çağrı 

karĢılamak için butonu tıklamak yeterlidir. 

 
Kapat : 

Hattaki çağrıyı sonlandırmak veya gelen çağrıyı reddetmek için 

kullanılır. Cevap verilmeden reddedilen çağrılar, diğer 

operatörlere aktarılır. 

 

Engelle-

Kara Liste 
: 

Gelen çağrıyı kara listeye almak için kullanılır. Belirlenen süre 

boyunca engellenen numaranın santrale giriĢine izin verilmez. 

Engelle butonu, sadece numarası görünen aramalar için 

geçerlidir.  
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Son Numara : 

GörüĢme yapılan son 10 numarayı aramak için kullanılır. Buton 

tıklandığında görüĢme yapılan (aradığınız ve sizi arayan) son 10 

numara listelenir. GörüĢmek istenilen numaranın üzerine tıklanır 

ve arama baĢlatılır. 

 
Mola : 

Çağrı karĢılamaya ara vermek istenildiğinde kullanılır. Mola 

butonu tekrar tıklanana kadar hatta çağrı gelmeyecektir. 

 
Bekletme : 

Hattaki çağrıyı bekletmek için kullanılır. Buton tıklandığında 

çağrı “Beklemeye Alınan” listesinde yer alır. 

 

Birbirine 

Bağla 
: 

Ġki numarayı birbiri ile görüĢtürmek için kullanılır. Ġki numara 

beklemeye alındıktan sonra bekleme ekranında CTRL tuĢu ile 

iki numara da seçilir ve Birbirine Bağla butonu tıklanır. 

 
Geri Al : 

Bekleme listesine alınan çağrıyı geri alıp görüĢmeye devam 

etmek için kullanılır. “Beklemeye Alınan” listesinden herhangi 

bir numaranın üzeri tıklanır. “Geri Al” butonu tıklanarak o 

çağrıyla görüĢmeye baĢlanabilir. 

 

Katılımlı 

Konferans 

BaĢlat 

: 

Konferans görüĢme yapmak istenen numaralar, beklemeye 

alınan çağrılar listesinden CTRL tuĢu ile seçilerek “Katılımlı 

Konferans BaĢlat” butonu tıklanır. Konferans görüĢme 

yapılabilmesi için kullanılan hatla beraber en az 3 çağrı olması 

gerekmektedir. 

 

Katılımsız 

Konferans 

BaĢlat 

: 

Konferans görüĢme yaptırılacak numaralar, beklemeye alınan 

çağrılar listesinden CTRL tuĢu ile seçilir. “Katılımsız 

Konferans BaĢlat” butonu tıklanır. Konferans görüĢme 

yapılabilmesi için en az 3 çağrı olması gerekmektedir. 

 

Konferans-

tan Çıkar 
: 

Bir çağrıyı konferans listesinden çıkarmak istenirse listede 

numara üzerine tıklanır. “Konferanstan Çıkar” butonu tıklanır. 

 

 KiĢisel rehbere tanımlama yapmak için; 

 

 Ayarlar 

 Telefon ayarları 

 Operatör kısa yol tuĢları alanından yeni tuĢ tanımlanabilir ya da kayıtlı 

tuĢu silinebilir. Operatör kısa yol tuĢlarına, her operatör, kendi istediği 

numaraları tanımlar ve tek bir tuĢa basarak arama yapabilir. 
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Resim 2.3: Ayarlar 

 

Tanımlı operatör kısa yol tuĢu üzerinde durulursa kayıtlı olan numara, ekranda 

görünür. 

 

 Genel rehbere tanımlama yapmak gerektiğinde belirlenen telefon numarası için 

grup oluĢturulmalıdır. Ortak kısa yol grup tanımları aĢağıdaki alanlardan 

yapılır: 

 

 Tanımlar 

 Tanımlamalar 

 Ortak kısa yol tuĢ grupları 

 

Resim 2.4: Ortak kısa yol tuĢları 
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Resim 2.5: Kullanıcı bazında kısa yol tuĢları 

 

 Ambulansa mesaj gönderme:  “Ambulansa gönder” butonunu 

tıkladığınızda mesaj gönderme ekranı açılacaktır. Bu ekranda;  
 

 Protokol nu 

 Çağrı nedeni 

 Vaka adresi 

 Hasta adı soyadı 

 Çağrı yapan kiĢinin adı soyadı 

 Telefon numarası yer almaktadır.  

Eklemek istenilen bilgi de eklenerek  “Araca Mesaj Gönder” butonu 

tıklandığında mesaj, ambulansa gönderilecektir. Bu özelliği kullanabilmek için ambulansta 

gerekli donanımın bulunması gerekmektedir (el bilgisayarı, tablet bilgisayar vb.). 
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Resim 2.6: Mesaj gönderme 

 

2.2. Çağrı Kayıt ve Veri GiriĢi 
 

112 komuta kontrol merkezine gelen her çağrı karĢılandığında, arayan numara 

otomatik olarak yeni kayıt ekranında görünür. Sisteme Türk Telekom adres veritabanı 

eklendiyse arayan numaranın adres bilgisi otomatik olarak adres alanında görünecektir. Bu 

adres, vaka adresi ile aynı ise “aktar” butonu tıklanarak adres alanındaki bilgi vaka adresi 

alanına taĢınabilir.  

Gelen çağrı numarasından daha önce arama yapılmıĢ ise  / telefon 

numarası butonu kırmızı renge dönüĢür. Buton tıklandığında açılan pencerede, o numaradan 

yapılmıĢ eski kayıtlara ulaĢılabilir. Bu kayıtlardaki bilgiler ekrana, kopyala-yapıĢtır butonları 

ile yapıĢtırılabilir. 

 

Çağrı yapan kiĢi, daha önce çağrı yapmıĢ ise arayanın adı soyadı butonu tıklandığında 

o kiĢi adına yapılmıĢ eski kayıtlara ulaĢabilir ve bu kayıtlar, kayıt izleme ekranından takip 

edilebilir. Bu kayıtlardaki bilgiler ekrana, kopyala-yapıĢtır butonları ile yapıĢtırılabilir. 

 

Resim 2.7: Kayıt izleme 
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Çağrı karĢılama operatörleri, kendi çağrı kanalına düĢen her aramayı aĢağıda görülen 

sistem ekranı üzerinden en kısa sürede değerlendirmekle sorumludur. Bu değerlendirme 

iĢlemi sırasında aĢağıda belirtilen kriterler doğrultusunda form doldurulur. Çağrı bilgi giriĢi 

ekranında; 

 

 Telefon nu, 

 Arayanın adı soyadı, 

 Çağrı yolu, 

 Çağrı nedeni, 

 Semt, mahalle bilgileri 30 saniye içerisinde kayıt altına alınır ve ilgili birime 

çağrı yönlendirilir. 

 

2.2.1. Çağrı Kayıt Bilgileri Listesi 
 

Güncel görevlerin durumlarının takip edildiği alandır. Operatörler tarafından 

kaydedilen çağrılar, bu ekranda listelenir. 

 

Resim 2.8: Çağrı kayıt bilgileri 

 

 

Aynı anda listede 40 görev listelenir. Liste arasında “Ġlk” butonu 

tıklanarak tablonun baĢındaki ilk kayda; “Son” butonu tıklanarak tablonun 

sonuna gidilir. AĢağı-Yukarı okları ile tabloda istenilen kayda ulaĢılır.  

 

 Filtreleme:  Listelenen görevler, ekranda filtrelenir, sadece istenilen 

kayıtlar görülebilir.  
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Resim 2.9: Kayıt bilgileri filtreleri-tüm kayıtlar 

 

 

Resim 2.10: Kayıt bilgileri filtreleri 

 

 Görev durumlarının renklerinin anlamları aĢağıdaki gibidir: 

 

Gri : 
Çağrı, operatör tarafından kaydedilerek danıĢman hekime aktarıldı.  

Ancak danıĢman hekim henüz bir iĢlem yapmadı. 

YeĢil : Görev baĢlatıldı ve hâlen aktif durumdadır. 

Sarı : 
Ambulans istasyona döndü, serbest durumdadır.  

Ancak görevle ilgili bilgileri henüz merkeze göndermedi. 
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2.2.2. Veri GiriĢ Ekranı Ġçeriği 
 

Kaliteli veri kaydının gerçekleĢtirilebilmesi için veri giriĢ ekranında bulunan ve 

aĢağıda belirtilen baĢlıkların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

 

Resim 2.11: Veri giriĢ ekranı içeriği 

 

2.2.3. Çağrı Bilgileri 
 

Çağrı bilgileri bölümünde aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 
 

 Kayıt numarası  

 Protokol numarası   

 Kayıt zamanı 
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 Telefon numarası  

 Arayanın adı soyadı  

 Cadde/sokak 

 Çağrı nedeni 

 Çağrı yolu 

 Semt/mahalle 

 Tel. nu ve adresi 

 Vaka adresi 

 

2.2.4. Hasta Bilgileri 
 

Hasta bilgileri bölümünde aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 

 

 Hasta adı soyadı 

 Cinsiyeti 

 Sosyal güvencesi 

 T.C. kimlik nu 

 Açıklamalar 

 

2.2.5. Fizik Muayene 
 

Fizik muayene bilgileri bölümünde aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 

 

 Bilinç 

 Pupiller 

 Solunum 

 Cilt 

 Diğer 

 

2.2.6. Vital Bulgular 
 

Vital bulgular bilgileri bölümünde, aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 

 

 AteĢ 

 Nabız 

 Sistolik tansiyon 

 Diastolik tansiyon 

 

2.2.7. Diğer 
 

Diğer bilgiler bölümünde, aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 

 

 Ön tanı 

 Tıbbi müdahaleler 
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2.2.8. Trafik Kazaları 
 

Trafik kazaları bilgileri bölümünde aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 

 

 Araç plakaları 

 

2.2.9. Vaka Sonucu Bilgileri 
 

Vaka sonucu bilgileri bölümünde, aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır: 

 

 Sonuç 

 Hastane 

 Vakayı veren yetkili 

 Çağrıyı alan 

 Kentsel/kırsal 

 Göreve ait ses kayıtları 

 Uğranan hastaneler 

 

2.2.10. Ġstasyon Bilgileri 
 

Ġstasyon bilgileri bölümünde, aĢağıda yer alan bilgilerin giriĢi yapılmalıdır:  

 

 Ġstasyon adı 

 Ġstasyon hekimi 

 Ambulans plakası 

 ÇıkıĢ/varıĢ kilometre 

 Zamanlar 

 Reaksiyon/ulaĢım/meĢguliyet süreleri 

 Toplam vaka süresi 

 

Yukarıda belirtilen baĢlıklardaki bilgilerin gerektiği gibi ve eksiksiz olarak 

doldurulmasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

112 komuta kontrol merkezinde, elektronik kayıt operasyon programında veri giriĢini 

takip ediniz ve kullananız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Veri giriĢ ekranını açınız. 
 Veri giriĢ ekranında olduğunuzdan emin 

olunuz. 

 Çağrıyı karĢılayınız. 

 Çağrıyı, dikkatli ve hassas davranarak 

karĢılayınız. 

 

 Çağrı telefon numarasını ekranda 

ve formda takip ediniz. 

 Gelen çağrıların telefon numaralarını ekranda 

ve formda dikkatlice takip ediniz. 

 Çağrıyı değerlendiriniz. 
 Çağrı değerlendirmesinde etkin ve hızlı 

hareket ediniz. 

 Çağrı kayıt bilgilerini giriniz. 

 Bu görüĢme esnasında formda doldurulması 

gereken (telefon numarası, arayanın adı 

soyadı, çağrı yolu, çağrı nedeni, semt, mahalle 

gibi) bölümleri doldurunuz. 

 Sakla butonunu tıklayarak forma yazılan 

bilgileri kayıt altına alınız. 

 Çağrı değerlendirmesi ve ekranda bilgi giriĢi 

30 saniye içerisinde yapılmalıdır. Kayıt altına 

alınan çağrı, ilgili birime yönlendirilmelidir. 

 Çağrıyı danıĢman 1, danıĢman 2, 

danıĢman 3, danıĢman 4 gibi 

butonlardan birine tıklayınız. 

 Acil endikasyon olduğuna karar verilen çağrı, 

ilgili birime aktarılır. 

 Gelen telefon çağrısı ve doldurulmuĢ olan 

form, danıĢman hekime aktarılmıĢ olur. 

 Vaka nakil ise nakil birimine aktarılır. 

 Formu izleyip takip ediniz. 
 Aynı vaka için tekrar arama olduğunda zaman 

ve iĢ gücü kaybını önlemek için formu dikkatli 

takip ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Çağrı kayıt iĢlemlerinde aĢağıdakilerden hangisi sorulmalıdır? 

A) Telefon nu 

B) Arayanın adı soyadı 

C) Arayanın mesleği 

D) Çağrı nedeni 

E) Semt mahalle 
 

2. Değerlendirmesi yapıldıktan sonra çağrı, ilgili birime ne kadar sürede 

yönlendirilmelidir? 

A) 8-10 dakika 

B) 4-6 dakika 

C) 30 dakika 

D) 1-2 dakika 

E) 30 saniye 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi veri giriĢ ekranı içeriğinde doldurulması gereken bölümlerden 

değildir? 

A) Operatör bilgileri 

B) Çağrı bilgileri 

C) Hasta bilgileri 

D) Fizik muayene bilgileri 

E) 6 

F)  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi hatta bulunan çağrıyı bekletmek için kullanılan butondur? 

A) Geri al 

B) Son numara 

C) Birbirine bağla 

D) Mola 

E) Bekletme 
 

5. Veri izleme ekranında bulunan ambulans durum bilgileri bölümünde aĢağıdakilerden 

hangisi takip edilemez? 

A) Ekip nu  

B) Hasta bilgileri  

C) Ġstasyon adı  

D) DönüĢ saati  

E) Durumu  
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Duyuru panosuna yeni duyuru eklemek ya da yazılmıĢ duyuruları değiĢtirmek veya 

silmek için hangi menü kullanılır? 

A) Çağrılar 

B) Ekle 

C) Görünüm 

D) Mesajlar 

E) Tanımlar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, telefon listelerinden değildir? 

A) Kara liste 

B) Kırmızı liste 

C) YeĢil liste 

D) Turuncu liste 

E) VIP liste 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, harita iĢlemlerinde harita üzerinde detay izlemek 

istendiğinde tıklanır? 

A) YakınlaĢtır 

B) Bilgi al 

C) Zoom 

D) Ġlk görünüm 

E) Seç 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, harita iĢlemlerinde harita üzerindeki bir noktadan bilgi almak 

için tıklanır? 

A) Ġlk görünüm 

B) Bina ekle 

C) Bilgi al 

D) Seç 

E) Mesafe ölç 

 

5. Ġstatistik ve hastane ekranı hangi menüden kullanılır?  

A) Ekle 

B) Çağrılar 

C) Mesajlar 

D) Görünüm 

E) Tanımlar 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. ÇalıĢma bildirim formları hangi menüden kullanılır? 

A) Ayarlar 

B) Mesajlar 

C) Görünüm 

D) Ekle 

E) Raporlar 

 

7. Veri giriĢi bölümündeki telefon iĢlemlerinden hangi buton ile gelen çağrı beklemeye 

alınır? 

A) Birbirine bağla 

B) Bekletme 

C) Mola 

D) Kapat 

E) Ara/cevap ver 

 

8. Telefon iĢlemlerinden görüĢme yapılan son 10 numarayı aramak için hangi buton 

kullanılır?  

A) Kapat 

B) Mola 

C) Son numara 

D) Birbirine bağla 

E) Bekletme 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi iĢlem butonları bölümünden gelen çağrıyı baĢlatmak için 

tıklanır? 

A) Görevi baĢlat 

B) Ġstasyona dönüĢ 

C) DeğiĢtir 

D) Yenile 

E) YapıĢtır 

 

10. Diğer kullanıcılar tarafından girilmiĢ yeni çağrı kayıtlarını ekranda görebilmek için 

hangi iĢlem butonu tıklanır? 

A) Sakla 

B) Görevi baĢlat 

C) Yenile 

D) ÇıkıĢ 

E) Duyuru 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 E 

4 B 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 E 
3 A 
4 E 
5 B 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 D 

6 E 

7 B 

8 C 

9 A 

10 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
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