AMBULANSLAR • MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI • ÖZEL ÜST YAPILI ARAÇLAR • ÖZEL ÜNİTELER

Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği
Fast, Secure and Reliable Life Support

Hakkımızda / About Us
Ambulans İlkyardım ve Hastane Cihazları ve
Tesisleri Sanayi Tic. A.Ş. bir “Ayan Şirketler
Grubu”dur. Ayan şirketler grubu 1965 yılında
kurulmuş olup, sahibi Erdinç Ayan’dır.
Türkiye’nin ilk ambulans ve sağlık araçları üreticisi
olan Ambulans A.Ş. yurtiçi ve yurtdışındaki
binlerce resmi ve özel kuruluş için uluslararası
standartlara uygun araçlar üretmekte, araçları özel
siparişlere uygun tasarlayarak, satış öncesi ve
sonrası her türlü hizmeti başarıyla yerine getirerek,
sektördeki faaliyetlerine devam etmektedir.
Bugün dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan
firmamız üstün kalite, zamanında teslim
prensiplerinden ödün vermeden, uygun fiyat ve
hızlı servis hizmetiyle müşteri memnuniyetini ilke
edinmiştir. Ayrıca güçlü teknik servisimiz ve yedek
parça stoklarımız satış sonrası hizmetlerimizin
teminatıdır. Tasarım, projelendirme, üretim, montaj,
kalite kontrol testleri entegre olarak aynı tesiste
yapıldığı için farklı dizayn ve diğer kullanıcı istekleri
de eksiksiz olarak karşılanabilmektedir.

POLİTİKAMIZ
Yüksek kalite ve performans •
Uygun fiyat •
Hızlı Mobil Bakım Servisleri •
Malzeme ve yedek parça stokları •
Stoktan teslim veya kısa teslim süresi •
Koşulsuz müşteri memnuniyeti •
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Her tür araç üzerine tam donanımlı Ambulanslar,
Zırhlı Araçlar, Cenaze Araçları, Kurtarma Araçları,
Mobil Klinikler, Mobil Hastaneler, Sağlık Kabinleri
gibi birçok araç üst yapısı Ankara ve İstanbul
Fabrikamızda imal edilmektedir.
Yaklaşık 50 yıllık sanayi tecrübemizle; üst yapılı
araçları şirketimiz bünyesinden KİRALAYABİLİR,
SATIN ALABİLİR ve BAKIM yada ONARIMLARINI
yaptırabilirsiniz.

Ambulans İlkyardım ve Hastane Cihazları ve
Tesisleri Sanayi Tic. A.Ş. is one of the company
of "Ayan Group of Companies". Ayan Group of
Companies is founded in 1965, and it is owned
by Erdinç Ayan.
Ambulans A.Ş. is the first ambulance and the
mobile health center manufacturer in Turkey and
it produces all kinds of special vehicles and units
for thousands of domestic, foreign and private
organizations according to international
standards, tools, techniques and proper design
with the successfully fullfilling any kind of service
and before and after sales.
Today, our company is engaged in exporting all
over the world with our superior quality, on time
delivery without compromising on principles,
reasonable price, fast service committed to
customer satisfaction, strong technical service
and after-sales services.

OUR POLICY
• High quality and performance
• Reasonable price
• Delivery from the stocks or short delivery time
• Fast Mobile Care Services
• Materials and spare parts stock
• Customer satisfaction
In our Ankara and İstanbul Factory we are
producing all kinds of vehicles and their super
structures which are fully equipped; Ambulances,
Armored Vehicles, Funeral Vehicles, Rescue
Vehicle, Mobile Clinics, Mobile Hospitals, Health
Care Centers, Mobile Communication Centers, etc.
With our 50 years of experience in this business,
you can RENT, BUY ask for REPAIR or
MAINTENANCE.

Ambulanslar / Ambulances
Hasta Nakil Ambulansı

A1-A2 Type Ambulance

İçinde stabilize edilmiş olan bir
hastayı güvenli olarak taşıyabilmesi
için gerekli tıbbi cihazları
bulunduran ve en az bir sağlık
personelinin hastaya eşlik etmesi
gereken ambulans çeşididir.

Yoğun Bakım Ambulansı

C Type Ambulance

Yüksek riskli hastaların yataklı
tedaviden başka bir yataklı tedavi
kurumuna ulaştırılması amacıyla
kullanılan ambulanslardır.

It is he patient transport ambulances, which transport a
stabilized patient inside to be secure with health care staff.

They are the emergency car
ambulances that are transporting
high-risk patients, who are treated in an institution to
another institution, in order to reach in safe.

Acil Yardım Ambulansı

Zırhlı Ambulans

B Type Ambulance

Acil durumlarda hastaya ilk müdahalesini yerinde
gerçekleştirebilen ve ihtiyaç halinde yataklı tedavi
kurumuna nâkil amacıyla kullanılan ambulanslardır.

Armored Ambulance

Zırhlı ambulans, son derece tehlikeli durumlarda güvenli
tıbbi yardım ve kurtarma sağlaması amacı ile
tasarlanmıştır. Bu ambulans, çeşitli ambulans
yapılandırmaları ve özel ambulans aksesuarlarında istek
üzerine değişiklik
göstererek, ortam
koşullarına ve balistik
seviyeye uygun olarak
zırhlanarak
hazırlanmaktadır.
Armored Ambulance conversion, is designed to provide
safety, proper medical aid and rescue in extremely dangerous
situations. Armored ambulances are configured according to
environmental conditions and requested balistical protection.

Box Ambulans

In an emergency situation, it can provide the first
intervention of a patient and if it is necessary it can
transport the patient to a hospital.

Engelli ve Obez Ambulansı Handicapped and
Bariatric Patient Transport Ambulance
Acil durumlarda, özel ihtiyaçlı veya bariatrik hasta naklini,
güvenli ve hızlı bir ulaşım çözümü sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Özel bir lift ile gerektiğinde ekstra geniş
sedye veya ek personele olanak sağlamak için özel olarak
hazırlanmıştır.

Box Ambulance

Acil servisler tarafından günlük kullanım taleplerini
karşılamak için karoser alüminyum profiller ile
çerçevelenmiş, kendinden destekli, yalıtımlı sandviç
yapıdan oluşmaktadır. Modüler ambulans dizaynı farklı
dönüşümler için geniş bir esneklik sağlar.
In order to meet
the demands of
the emergency
services of the
daily needs, the
box type
ambulance are
produced by selfsupporting framed
body with
aluminum profiles, which are composed of insulated
sandwich structure. The modular design of the ambulance
provides greater flexibility for different transformations.

4x4 Off Road Ambulans 4x4 Off Road Ambulance

Handicapped and obese transport ambulance is designed
to provide a safe and fast transportation in emergency
situations which is for special requested patients and
bariatric patients with a special lift, extra-wide stretchers or
additional personnel.

4x4 Off Road
Ambulances are
designed to reach an
area which is hard to
reach with a standard
ambulance and provide
an urgent help of a
patient.
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4x4 Off Road Ambulanslar standart bir ambulans ile
ulaşılması güç olacak bir arazide, bir hastanın yardımına
acil olarak yanıt verebilmek için tasarlanmıştır.

Mobil Sağlık Araçları / Mobile Health Vehicles
Mobil Klinik Mobile Clinic

Gezici Diş Sağlık Aracı Mobile Dental Clinic

Mobil Klinik etkin ve verimli tıbbi bakımı kolaylaştırmak için
tam ve eksiksiz tıbbi test ve muayene tesisleri ile
donatılmıştır. Mobil klinikler uydu iletişim araçları, hasta
bakım odası ve sağlık personeli için gereken tüm ileri
teknolojide ki malzemeler ile beraber tasarlanmaktadırlar.

Düzenli diş hekimi ya da temel diş bakımı alamayan
insanlara ve çocuklara bakım sağlamak için diş sistemlerini
beraberinde taşıyan yenilikçi mobil araçlardır.

Mobile Clinic will be
properly equipped with full
medical testing and
examination facilities that
will facilitate the delivery of
effective and efficient
medical care. The mobile
clinics will come fully
operational; supplied with advanced technology such as
satellite communication tools, patient care rooms and
healthcare Professional materials.

Gezici Sağlık Aracı Mobile Health Center
Gezici sağlık aracı, öncelikle sağlık personeli bulunmayan
veya farklı nedenlerle faal olmayan sağlık ocağı ve sağlık
evi bölgeleri, yine coğrafi, finansal, vb. nedenlerle bağlı
olduğu sağlık ocaklarının hizmet veremediği nüfusa,
özellikle kırsal kesime koruyucu sağlık hizmetleri ile ayakta
tedavi edici hizmetler vermek amacı ile tasarlanmıştır.

Dental Mobile Clinics is an innovative dental concept that
uses Dental systems to provide care to disadvantaged
people and children who do not have a regular dentist nor
did they received basic dental care.

Cenaze ve Morg Aracı Funeral & Morgue Vehicle
Cenaze ve Morg aracı, adli soruşturmalarda son derece
kritik önem taşıyan delillerin korunmasını sağlar. Ceset
toplandıktan sonra, ceset torbası tam sızdırmaz ve
korumalı olmalıdır. Ceset ve organlar hastaneye, morga
yada otopsi
gerçekleştirecek
kuruma bu özel
araçlarla taşınmaktadır.

Mobile Health Vehicle is designed for especially lack of
medical staff and lack of medical services in rural areas to
prevent outpatient therapeutic services.These vehicles can
be expandable according to the customers needs and
requests.

Mobil Laboratuvar Mobile Laboratory
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Mobil laboratuvar otobüs, RV, ya da traktör-römork gibi
araçların dönüştürülmesi ile tasarlanılan laboratuvardır.
Bilim, eğitim, araştırma, hava-su ve toprak analizi ve
izlenmesi, Biyogüvenlik de dahil olmak üzere çeşitli
konular için hizmet verebilen araçlardır.
A mobile laboratory is a laboratory
that is either fully housed within or
transported by a vehicle such as a
converted bus, RV, or tractor-trailer.
Such vehicles can serve a variety of
functions, including: Science
education, Science research, Air,
water, and soil analysis and
monitoring, Biosafety.

After collecting dead
bodies, the body bag
must be fully sealed,
because it contains and protects evidence during transport
that may be critical in a forensic investigation. Bodies are
transported in those special vans to the site where the
autopsy will take place typically a hospital or morgue.

Cenaze Taşıma Aracı Funeral Transport Vehicle
Profesyonel araç
kullanımı için
tasarlanmış olan
Cenaze Taşıma
Araçları, yükleme ve
boşaltma kolaylığı
sağlayan ticari kasaya
sahiptir. Cenazenin
araca kolaylıkla yüklenmesini ve aynı şekilde araçtan
indirilmesini sağlayacak şekilde kasa yüksekliği olan
araçlardır.
Funeral Transport Vehicle is to carry the bodywork, rear
deck and cargo. Designed for professional car use, the
rear of the commercial chassis was considerably lower
than the passenger car frame, thereby lowering the rear
deck height as well for ease of loading and unloading.

Mobil Sağlık Araçları / Mobile Health Vehicles
Mobil Gasilhane Mobile Funeral Clianing Vehicle

Mobil Hastane Mobile Hospital

Mobil gasilhaneler, seyyar olarak özellikle sıcak
mevsimlerde ve yer sorunu bulunan şehirlerimiz için
cenaze yıkama birimi olarak
tasarlanmışlardır.
Morg ünitesi opsiyonel olan
araçlarımızda, elektrik
sistemi, sıcak su sistemi, pis
su boşaltım sistemi, yıkama
taşı, tabla ve temiz - kirli su
depoları mevcuttur.

Mobil Hastane olağanüstü durumlarda doktorlar,
hemşireler, sağlık görevlileri tarafından ciddi hastalıklara,
travmatik kazalara vekronik olaylara tıbbi hizmetin yetersiz
olduğu zamanlarda tanı koymak ve bunları tedavi etmek
amacıyla kapsamlı kaynaklarla birlikte tasarlanmıştır.
Herhangi bir cerrahi müdahale, kritik kazalar ve kapsamlı
acil yardım durumlarını içeren tanı teşhis ve tedavi
hizmetlerini sağlayabilecek yapıdadır.

Mobile funeral cleaning
vehicles are especially
designed for hot seasons and where the dead bodies are.
In our vehicles; electrical system, hot water system,
sewage disposal system, washing stone, plate and clean &
dirty water tanks are available as optional features.

Mobil Kan Alma Aracı Mobile Blood Donation
Center - Mobile Blood Transfusion Unit
Mobil kan toplama aracı yeterli kanı toplamak için en
faydalı ve en kolay yoldur. Mobil kan toplama aracı kendi
binalarında yeterli alan eksikliği olan kurumların, bir araç
sayesinde, gerekn kanı depolamasını saplar.

Mobile Hospitals are designed for having a small sized
hospital which has emergency physicians, nurses, medical
assistants by the serious illness, traumatic accidents
vekronik events when there is insufficient medical
services to diagnose and to treat them with
comprehensive resource. It is designed to provide services
for any surgery, critical accident and emergency
assistance comprehensive diagnosis of conditions
involving the diagnosis and treatment.

Tıbbi Atık Taşıma ve İmha Aracı
Medical Waste Transport & Destruction Vehicle

The mobile blood collection vehicle will help to provide
enough blood. The mobile blood collection vehicle will
allow those who lack sufficient space in their buildings to
host a blood drive.

Tıbbi atık taşıma ve imha aracı ile; bir kaynaktan bir tesise
özel tıbbi atık taşıma yapabilmek için özel hijyen şartlarına
uyan ve taşımaya uygun izolesi bulunan araçlar özel
olarak istenilen büyüklükteki kasalara tasarlanmaktadır.
Ek olarak, steril ve insan sağlığını koruma özelliği ile
taşıma yaparken, atıkların imhası sağlayabilmektedirler.

Mobil Röntgen Aracı
engebeli, yüksek teknoloji
ve elektronik destek
gereken bölgeler için
tasarlanmıştır. Aracın
kapıları özel olarak
tasarlanmış ve açma /
kapama döngülerinde ışınların geçirgenliği azaltmak için
özel olarak imal edilmiştir.
Mobile X-Ray vehicles are are specifically designed as
rugged high technology electronics support platforms. Our
housing insulation is a hard packed fiberglass product that
eliminates electronic equipment contact point corrosion
caused by percolation of acid fumes from expanded foam
insulation systems.

A person may not transport special medical waste to a
facility within the State or from a source without a special
case or special vehicle. Transporters using vehicles or
articulated transports to transport special medical waste
to a facility within the State or from a source within the
State shall be written at the outside of the side walls of
the cab of the special medical waste vehicle.
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Mobil Röntgen Aracı Mobile X-Ray Vehicle

Özel Üst Yapılı Araçlar / Special Superstructure Vehicles
Zırhlı Para Taşıma Aracı
Armored Money - Cash Transfer Van

Mobil Haberleşme Aracı
Mobile Communication Vehicle

Çoğunlukla bankalar
tarafından para transferi
ve güvenliği için
kullanılmaktadır.
Firmamız bankaların
ilkeleri ve tercihleri
doğrultusunda farklı
tasarımlar sunmaktadır.

Mobil iletişim aracı, itfaiye ve polis gibi uzaktan telsiz
iletişim olanaklarına sahip kurumlar için mobil çalışma
olanağına uygun olarak tasarlanmıştır. Deprem, sel vb. gibi
doğal afetler sırasında diğer kasaba, şehir ve ülkeler ile
kurulacak en önemli iletişim yollarından biridir.

Armoured money transfer vehicles are mostly used by the
banks and money transferring security companies. They
offer model difference according to the principles or
preferences of Banks.

Arama Kurtarma Aracı Search & Rescue Vehicle
Arama kurtarma aracı
özel yangın söndürme
ve acil tıbbi hizmetler
sisteminin mobil
halidir. Araç kurtarma
gerektiren; çöker
bina, otomobil kazaları gibi teknik kurtarma durumları için
gerekli özel ekipmanları sağlamak üzere tasarlanmıştır.
A search rescue vehicle is a type of specialty firefighting or
emergency medical services apparatus. They are primarily
designed to provide the specialized equipment necessary
for technical rescue situations such as auto accidents
requiring vehicle extrication, building collapses, confined
space rescue, rope rescues and swiftwater rescues.

İtfaiye Aracı Fire Fighting Truck
Kara, hava ve madenlerde
yangına ilk müdahaleyi hızlı bir
şekilde yapmaya uygun olarak
tasarlanmış araçlardır.
The Small Fire Fighting
Vehicle has been developed to
enable first response and rapid
intervention fire fighting in a variety of areas including wild
land, aviation and mining fire fighting. Some of the main
SRV features include: Small manoeuvrable on road and off
road vehicles suitable for extreme terrain.

Kumanda Kontrol Aracı Command Control Vehicle
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Komuta Kontrol Aracı, bir
gözetim izleme merkezi,
koordinasyon ofisi ve alarm
izleme merkezi gibi hükümet,
askeri veya hapishaneler için
güvenli bir mobil iletişim ve
kontrol aracıdır.
A Command and Control Vehicle is typically a secure
center in a government, military or prison facility that
operates as the agency's dispatch center, surveillance
monitoring center, coordination office and alarm
monitoring center all in one.

The vehicle may carry
equipment to operate
UHF and VHF
frequencies. It can be
driven to a location to
fill in radio coverage
gaps or to replace a
damaged radio
communications tower
or it can be one of the
important communication way with the other towns, cities and
countries during a natural disaster like eartquake, deluge, etc.

Naklen Yayın Aracı Live Broadcast Van
Son teknolojileriyle donatılmış
gerekli ekip ve ekipman için
yeterince alan yaratan açık hava
yayın araçları için tasarladığımız
özel araçlar, 4 kameradan 24
kameraya kadar yüksek
çözünürlüklü genişleyebilen, ses
ve video ekipmanı ve yayın
kablolamaya uygun tasarlanmıştır.
Equipped vehicles with the latest HD and IT technologies,
creating enough space for the necessary staff and
equipment designed for open-air publishing tools special
tools, can easily be deployed at any time a multi-purpose
production systems, which offers an open-air broadcast. 4
high-definition camera, expandable up to 24 cameras,
audio and video equipment, and provide the complete
solution for broadcast cabling.

Kablo Test Arıza Tespit ve Fiber Optik Kablo Aracı
Cable Test - Fault Lacation and Fiber Optical Cable Van
Araç yer altındaki; açık devreleri, kısa devreleri, kırılmış yada
bozulmuş iletkenler, yüklü sarımlar, su hasarı, kıvrılan
bölgeler, kopukluklar, bozulmuş kablolar vb. birçok hatayı
tespit edip, yenilenmesini yapabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
This vehicle sets new
benchmarks: Fully
automatic measurement
and recognition of
parameters, Automatic
storage and
protocolling, Central
control of all system
functions, Highest safety standards easy GO operation
concept. All Procedures are managed by a single button
jogdial operation. Most of the operational steps are
automatically pre-selected by the system.

Özel Üst Yapılı Araçlar / Special Superstructure Vehicles
Engelli Taşıma Aracı Handicapped Transfer Vehicle
Engelli taşıma aracı, bir
sakatlığı bulunan veya
hareket kabiliyeti kısıtlı
olan birisi için ideal
tekerlekli sandalye nakil
sistemidir.

The Handicapped Transfer Vehicle is solution for an ideal
wheelchair transfer system to care for someone with a
disability or reduced mobility.
It offers simple transfer from wheelchair to car at a great
saving when compared to a complete wheelchair van with
a special lift.

Engelli hastanın tekerlekli
sandalyeden araca
kolayca naklini ve araç içinde zarar görmeden rahat bir
şekilde taşınmasını sağlar.

Özel Üniteler / Special Units
Disinfection Channel

Canlı hayvan
taşımacılığı yapan
araçların, yada
karantina ilan edilen bir
bölgeye sevkiyat edilen
araçların dezenfekte
edilmesini sağlayan bir
sistemdir. Yasal
zorunluluğu olan bu
dezenfeksiyon, hem insan sağlığı hem de salgın
hastalıkların önlenmesi konusunda oldukça önemlidir.

Mobil Sahne

Mobile Stage Truck

Organizasyonlar da şık, kullanışlı, amaca yönelik, sağlam
ve estetik bir sistem olan mobil sahneleri organizasyon
amacı ve türüne göre tasarlamaktayız.

Disinfection channel is the system that disinfects the
vehicles. This disinfection, as well as human health is very
important in the prevention of epidemics.

We’ve developed a line of
made-to-measure mobile
units intended for the
marketing and event
industry, This stage offer
industry professionals new
alternatives to the traditional
extendible exhibition/display
trailer. We have the expertise to design and manufacture
telescoping mobile units to measure, as well as any other
type of steel or aluminum structure.

Zırhlı Güvenlik Kabini

Mobil Tribün

Armored Security Cabin

Kurşun geçirmez nöbet kulübeleri elçilikler, konsolosluklar,
asayiş ve güvenlikle ilgili devlet kurumları olmak üzere,
güvenlikle ilgili risklerin
bulunduğu ortamlarda,
güvenlik personelinin, olası
saldırılardan zarar görmeden
görevlerini icra edebilmelerini
sağlayan bir üründür. Zırhlı
kabinlerimiz istenilen ebat ve
balistik seviyede
üretilebilmekte ve istek
halinde bomba ve
patlatıcılara da mukavim hale
getirilebilir.
It is designed in environments where security risks
associated with the relevant security personnel are able to
perform their duties is a product that possible without
damaging attacks.

Mobile Stand Truck

Organizasyonlar da şık, kullanışlı, amaca yönelik, sağlam
ve estetik bir sistem olan mobil tribünleri organizasyona
katılacak kişi sayısına göre şekillendirerek tasarlamaktayız.

Organisations hosting is quite difficult. Our company offers
a stylish, practical, goal-oriented, robust, with a system of
aesthetic mobile stands to host your guests in special
events, concerts, etc.

7 I AMBULANS A.Ş.

Dezenfeksiyon Tüneli

Hizmetlerimiz

Services

• Hasta nakil, acil yardım, yoğun bakım ve obez
ambulansı üretimi

• Patient transport, emergency care, intensive care
and obese ambulance production

• Sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü mobil araç üretimi

• All types of mobile health centers production

• Ambulans ve mobil sağlık araçları kiralama
hizmetleri

• Ambulances and mobile medical vehicles rental
services

• Ambulans ve mobil sağlık araçları teknik ve tıbbi
donanım temini

• Ambulances and mobile medical vehicles
technical and medical hardware supply

• Ambulans ve mobil sağlık araçları tadilat, bakım ve
servis hizmetleri

• Ambulances and mobile medical vehicles
modifications, maintenances and services

Merkez Ofis / Head Office
Reşit Galip Cad. No: 88/2-7
Gaziosmanpaşa 06700
Çankaya - Ankara, Turkey
Tel : +90 312 445 02 44
Tel : +90 312 446 47 22
Fax : +90 312 445 02 45
info@ayanambulans.com
sales@ayanambulans.com

Fabrika / Factory
Kışla Mahallesi,
Değirmenocağı Mevkii
169 Parsel
Kazan - Ankara, Turkey
Tel : +90 312 811 24 68
Fax : +90 312 811 24 70
info@ayanambulans.com

Şube / Branch
Orhan Tepe Mahallesi,
Kayın Sokak, No: 56/2
Kartal - İstanbul, Turkey
Tel : +90 216 442 88 78
Tel : +90 216 442 88 79
Fax : +90 216 442 88 77
satis@ayanambulans.com

Şube / Branch
Akçakoca Mahallesi,
İnönü Cad. No: 17 Kat: 1
İzmit - Kocaeli, Turkey
Tel : +90 262 332 04 00
Tel : +90 262 332 07 00
Tel : +90 262 332 08 00
Fax : +90 262 332 07 05
ambulans@ayanambulans.com

www.ayanambulans.com
AMBULANS A.Ş. bir AYAN GRUP şirketidir. / AMBULANS A.Ş. is a company of AYAN GROUP.

Fabrika / Factory
Kesip Sanayi Sitesi,
2002 Blok, No: 7
Gebze - Kocaeli, Turkey
Tel : +90 262 641 11 36
Tel : +90 262 641 11 37
Fax : +90 262 641 11 38
info@ayanambulans.com
satis@ayanambulans.com

