
 
 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi tarafından kullanılan hastane binalarının yangınlara karşı korunması için yangın öncesinde veya 
yangın esnasında alınacak tedbirlerin can ve mal kaybının en aza indirilmesi konusunda yapılacak iş ve işlemler ile görevleri 
belirlemektir. 
 

2.0 KAPSAM  

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

3.0 KISALTMALAR 
SKS: Sağlık Kalite Standartları 
 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Sivil savunma amiri, Teknisyen, Güvenlik 
Müdürü  ve tüm çalışanlar sorumludur.  
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

YANGIN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:  
 Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz.  
 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere dikkat ediniz  
 Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya bulundurmayınız.  
 Mesai sonunda açıkta yanıcı bir şey bırakmayınız.  
 İşyerinden ayrılırken kapı ve pencereleri açık bırakmayınız.  
 Elektrik tesisatında kendinizce değişiklikler yapmayınız.  
 Bina çıkış kapılarını her an açılmaya elverişli ve koridorları açık bulundurunuz.  
 Binalarda elektrik sobası, elektrik ütüsü, elektrik ocağı ve benzin, ispirto, gaz ocakları kullanmayınız.  
 Geceleri, kullanılmayan elektrik sisteminin şart ellerini kapatınız.  
 Binalardaki sabit veya seyyar yangın söndürme cihazlarını ve tesisatlarını amacı dışında kullanmayınız.  
 Aracınızı yangın musluklarının önüne ve itfaiyenin geçişini güçleştirecek biçimde park etmeyiniz.  
 Çalışma yerinizi düzenli tutunuz ve talimatlara uyunuz.  
 Yangın merdiveni kapılarının anahtarları üzerinde her an açılmaya hazır halde bulundurunuz.  
 

YANGIN HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 

Hastanemizde kullanılan yangın söndürücülerin yeri krokilerde belirtilmiş olup düzenli aralıklarla kontrolleri yapılmaktadır.  

Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa 
Haber verme; Yangını ilk gören kimse, mevcut yangın ihbar sistemini ''zil'' sürekli çalarak personeli uyaracak, telefonla 
“3232” ve ardından “112 itfaiye” aranarak, mahallin olduğu yer haber verilir.  
 

Görevlilerin Hareket Tarzı: Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal 
olay yerine hareket edecekler. 
 

Olay Yerinde; Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürecek veya genişlemesine mani olacak. 
 

Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütecek. 
 

Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı koruyacak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve 
kargaşayı önleyecek. 
 

İlk Yardım Ekibi: yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapacak.  Ekiplerin birbirleriyle işbirliği 
yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmaları esastır. Ekipler itfaiye ekipleri gelince onlara yardım edeceklerdir. İnisiyatif itfaiyeye ait 
olacaktır.  
 

Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa 
Haber Verme   
 Yangını ilk gören kimse ''nöbetçi memuru veya gece bekçisi'' önce telefonla mahallin itfaiye teşkilatındaki ''112” numaraya 

haber verecek.  
 Derhal elektrik sisteminin şart ellerini ve gaz sistemini kapatacak. 
 Yönergeyi uygulamakla sorumlu olan yetkililere haber verecektir. Hastane afet ve acil durum planına göre hareket 
edilecektir.  
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