
 

 

1.0 AMAÇ 

Hastanemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek 

oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amaçlı oluşturulan acil uyarı kodudur. 

2.0 KAPSAM  

Tüm hastaneyi/bahçesini, hastane çalışanları ve hasta/hasta yakınlarını kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 

SKS : Sağlık Kalite Standartları 

4.0 SORUMLULAR  

Hastane yöneticisi, Başhekim Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Sivil savunma amiri ve 

güvenliği birim sorumlusu, Teknisyen, Güvenlik Müdürü sorumludur.  

5.0 TANIMLAR 

Kırmızı kod; hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale 

edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı 

kodudur. 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Kırmızı kod noktası; olayın meydana geldiği ve müdahale edilen yerdir. 

Kırmızı kod durumunu tespit eden personel 3232’yi arayarak çağrıyı başlatır. Santral görevlisi hemen 112 

numaralı telefondan İtfaiye’ye haber verir. Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak 

alarm verir. HAP ‘ta görevli Yangın Önleme ve Söndürme Ekibi itfaiye gelinceye kadar en yakın yangın panosu 

içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale eder. Ekip olay yerine geldiğinde aynı telefondan 3232  tuşlanarak 

çağrı sonlandırılır. Bu personel İtfaiye gelince itfaiyenin emrine geçer. Kırmızı kod tatbikatı yılda en az 1 kez 

yapılır ve rapor hazırlanır, görüntü kayıtları olmalıdır. 

Kırmızı Kod anonsu yapıldıktan sonra: 

 A)Yangın Durumu Mesai İçinde Olmuş İse;  
 HAP başkanı(Başhekim), İd. ve Mali İş. Müdürü, Sağ. Bak. Hiz. Müdürü ve Sivil savunma amiri olay yerine 

intikal eder. Durumu değerlendirir.  Teknik servis hemen ilgili yerin elektriğini keser ve olay yerine intikal eder.  

Olay yerine intikal eden idare, hastanenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri 

Hastane Afet Planına uygun yapılır. Hastane Afet Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını belirler.  

Güvenlik hasta asansörlerini tahliye eder. Kontrol dışı kullanılmasını engeller. Hastaneyi boşaltan hastaların 

güvenli tahliyelerini sağlar.  

B)Yangın Durumu Mesai Dışında Olmuş İse;  
Durumu tespit eden personel 3232’yi arayarak çağrıyı başlatır Santral görevlisi hemen 112 numaralı telefondan 

İtfaiye’ye  haber verir. Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir.  

Olayın meydana geldiği birimde bulunan bütün personel yangın söndürme ve hasta tahliyesi ile ilgili işlemleri 

başlatır. Santral Görevlisi Yangın Önleme ve Söndürme Ekibini arayarak hastaneye çağırır. Ardından Afet 

Planında belirtilen HAP başkanı (Başhekim), İd.ve Mali İş.Müdürü, Sağ.Bak.Hiz.Müdürü Sivil savunma amirine  

haber verir. Nöbetçi  uzman doktor HAP başkanı hastaneye intikal edinceye kadar sevk ve idare işlemlerini 

yürütür. Teknisyen gelene kadar bölgenin veya birimin elektriğini nöbetçi hizmetli personel keser.  

 Nöbetçi güvenlik personeli asansörleri devre dışı bırakır, güvenliği sağlar.  

HAP başkanı (Başhekim), İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağ. Bak. Hiz. Müdürü ve Sivil savunma amiri ve olay 

yerine intikal eder. Durumu değerlendirir. Olay yerine intikal eden idare, hastanenin veya ilgili bölümün 

tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri ‘’Hastane Afet Planına’ uygun yapılır. Hastane Afet Planında 

belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını belirler. Tüm kod uygulamalarımızda verilen kod ile ilgili Kırmızı 

Kod Olay Bildirim Formu doldurularak kalite birimine, birim sorumluları tarafından teslim edilir.  
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