


ACİL DURUM 

Acil Durum (İng. Emergency) 

• Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, 
ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller.  

 

• 5902 sayılı kanunda, “Toplumun tamamının veya belli 
kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya 
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu 
olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak tanımlanmıştır. 



AFET 

Afet (İng. Disaster) 

• Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, 

ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı 

ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye 

uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin 

yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı 
olay.  

 

• Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. 



DEPREM ANINDA 

•ÇÖK 

•KAPAN  

•TUTUN 



DEPREM 

• Depremle karşılaşıldığında  depremle acil müdahale( SOP 24) derhal faaliyete geçirilir. 
• Olay Yönetim Ekibi birimler ,klinikler ,servisler ile koordinasyon halinde hastane uygulamalarının 

genel yönetimini üstlenir.  
• Temel faaliyet öncelikle  personel, hastalar ve  serviste bulunan diğer kişilerin  güvenliğini sağlamak 

ve mümkün  olduğunda deprem anında can ve mal güvenliğini sağlamak. 
• KURTAR, KONTROL ET, TAHLİYE ET/KAÇ stratejisini uygulayın hemen güvenlik sorumlusunu  veya 

yetkili kişileri alarma geçirin. 
• Yakın servislerin personelini yardıma çağırın. 
• Tıbbi gazları en kısa sürede kapatın(tıbbi gaz ihtiyacı olan hastalara gelebilecek  potansiyel  zararı her 

zaman göz önünde bulundurun). 
• Depremde hasar  görmüş olan alanlardan hastaları çıkarmaya  başlayın ve depremin tekrar artçı 

depremler olabileceğini düşünerekten tahliyenin  devamını bekleyebilecekleri güvenli bir yere 
transfer edin. 

• Koridoru açık tutun ve kapıları engellemeyin. 
• Hastaları tahliye etmeye devam etmek için  olay yönetim ekibinden (örn: güvenlik sorumlusu) 

yönlendirme talep edin. 
• Tahliye kararı  HAP Başkanı  veya HAP Başkanının olmadığı durumlarda en yetkili yönetici tarafından  

verilir. 
• HAP Planında da yer aldığı üzere Hastanemizde 5 ve üzeri depremlerde tüm yöneticiler, 6 ve üzeri 

depremlerde tüm personel kurum toplanma alanında toplanmalıdır. 
 



DEPREMDE HAREKET TARZI 

 Nerede olursanız olun hemen kendinizi korumaya alın ve sarsıntı 
geçene kadar orada kalın. 

 Bina içerisindeyseniz orada kalın, dışarı koşmayın. 

 Sağlam bir eşya yanında kendinizi korumaya alın. 

 Pencereler cam bölmeler, aynalar, yüksek mobilyalardan uzak durun 

 Asansör kullanmayın. 

 Çıkış yollarını kapatmamaya çalışın. 

 Tehlike oluşturacak etmenlerden uzak durun. 

 Başınızı ve  yüzünüzü koruyun. 

 Kendinizi sağlam bir nesnenin korumasına alın bunu yapamıyorsanız 
yere çökün başınızı ve yüzünüzü koruyacak şekilde kapanın. 

 İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara hazırlıklı olun. 

 



TESİS GÜVENLİĞİ NEDİR? 

•  Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve 
işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması,  

 

 Bu sağlık tesisinde;  

• Tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına   alınması,  

 

• Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi, 

 

• Emniyet koşullarının sağlanması için etkin bir yönetim 
oluşturulmasıdır. 

 



TESİS YÖNETİMİ NELERİ KAPSAR? 

 

Etkin tesis yönetimi;  planlama, eğitim ve izlemeyi kapsar. 

  

1. Yangın Güvenliğinin Sağlanması  

2. Tehlikeli Maddelerin ve Tıbbi Atıkların Yönetimi  

3. Acil Durum Yönetimi  

4. Tıbbi Ekipmanların Yönetimi  

5. Emniyetin Sağlanması  

6. Güvenlik Hizmetleri  

7. Destek Sistemlerin Sağlanması  

8. Personel Eğitim ve tatbikatları 



NELER YAPILMALI? 

TESİS GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİYLE İLGİLİ BİR KOMİSYON KURULMALIDIR. 

• • Komisyon Başkanı Hastane Müdürü veya burada belirtilen işleri bizzat 
kontrol edebilecek veya yönetebilecek kişi olmalı,  

• • İlgili yöneticinin “Hastanelerde Risk Yönetimi” konusunda bir eğitim 
alması,  işleyiş takibi ve yönetim açısından önemlidir.  

 

• Komisyon, hastane büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölge veya nüfusa göre, 
belirli aralıklarla verilecek hizmet alanlarının büyüklüğünü ve kendi 
yeterliliğini kontrol etmeli, tatbikatlarla durumu sınamalıdır.  

 

• Raporlar Komisyon tarafından değerlendirilmeli, gerekli önlemler 
planlanmalı ve  hastane yönetimine iletilmelidir. 

 



TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ 
PLANLANMALIDIR.  

•  Kurum, tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolü, depolanması, 
taşınması ve envanterinin tutulması, tehlikeli malzeme ve atıkların 
uzaklaştırılması için bir plan oluşturmalıdır.  

• Hastanede tehlikeli madde kapsamında olan maddeler listelenmeli 
ve sınıflandırılmalıdır.  

• Tehlikeli madde kullanılan alanlarda, risk teşkil etmeyecek miktarda 
madde bulundurulmalıdır.  

• Tehlikeli maddeler kullanım öncesi mutlaka etiketlenmeli,  

• Birbirleriyle etkileşimde bulunabilecek maddeler  aynı yerde 
bulundurulmamalı,  

• İlgili personele kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken konular 
hakkında eğitim verilmeli,  

• Personel tehlikeli maddelere maruz kaldığında neler yapması 
gerektiği hakkında bilgilendirilmelidir. 

 



TIBBİ CİHAZ YÖENTİMİ 
PLANLANMALIDIR.  

• Hastanede bulunan tıbbi cihazların çalışırlılığının sağlanması için denetim, 
test ve bakım planlaması yapılmalıdır.  

 

• Cihazların çalışırlılığının kontrol, test ve bakım periyotları  belirlenmeli, 
yapılan  kontroller kayıt altına alınmalı,  

 

• Hasta bakımı ve tedavisinde kullanılacak olan medikal cihazların  
kalibrasyon işlem ve takibi yapılmalı,  

 

• Tomografi gibi sayısı az olan cihazların, arıza vb. nedenlerle çalışmama 
durumlarında kullanılabilecek yedek cihazlar veya hizmet alınacak yerler 
belirlenmelidir. 

 

• Cihaz satın alım şartnamelerinde firmaların kesintisiz hizmet sağlamak için 
başka bir  cihaz temin etmeleri gerekliliği sözleşmeye eklenmelidir. 

 



TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 
PLANLANMALIDIR. 

 

• Hastanelerde tıbbi atıkların toplanma yöntemlerinin belirlenmesi 
için Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü oluşturulmalı,  

 

• Yetkili Personelin denetim yapması sağlanmalı,  

 

• Atıkların toplama alanları belirlenmeli ve etiketlenmeli,  

 

• Bu konuda tüm personel eğitilmelidir. 

 



GÜVENLİK VE EMNİYET PLANI 

 

• Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmasına yönelik 
çalışmalar planlanmalı,  

 

• Belirlenen riskli hasta grupları için tecrit, arındırma v.b. planlaması 
yapılmalı, 

 

• Tesis Güvenliği ve Emniyetinde çalışan personelin iş tanımları ve 
sorumluluklarının belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi sağlanmalı,  

 

• Hasta ve çalışanların güvenliği  24 saat sağlanmalı, konuyla ilgili 
iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

 



DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 
PLANLANMALIDIR. 

 

• Hastaneler 7 gün/24 saat süre ile hizmet vermeleri esasında; destek 
hizmetlerini (içme suyu, elektrik enerjisi, gaz vb.) planlamalı ve 
kontrollerini gerçekleştirmelidir.  

 

• Arızalanma veya acil durumlardaki karşılama kapasitelerini 
belirlemeli ve gerektiğinde nasıl temin edeceğini de planlamalıdır. 

 



YANGIN ,ACİL DURUM PLANI,TATBİKAT 
VE PERSONEL EĞİTİMLERİ 

 
• Hastanelerde mutlaka yılda en az bir kez Yangın Tatbikatı 

yapılmalıdır.  
• Buradaki aksaklıklar kayıt altına alınmalı ve yine yapılması gereken 

uygulamalar bu komisyonca değerlendirilerek yerine getirilmelidir.  
• Hastane Acil Durum Planı Tatbikatı yapılmalıdır.          
• Acil durumlarda hastane boşaltım (tahliye) planı uygulamasının 

yapılması  
• Personel Eğitimleri yapılmalıdır.  
• Yangın durumunda personelin görevleri  
• Hastane Acil Durumunda personelin görevleri,  
• Bu durumlarda neler yapmaları gerektiği 
• Yangın çıkışlarının kapatılmaması ve açık tutulması gerekmektedir. 



KIRMIZI KOD-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. Hastanemizde  “4444 -Kırmızı Kod” numarası olarak 
tanımlanmıştır. 

 

• Kırmızı Kod Müdahale Ekibi: Mesai dışı saatlerde nöbetçi süpervizör 
hemşire, nöbetçi idari amir ve idari nöbetçi uzmana haber verir. Gerekli 
durumlarda yönetim haberdar edilir.  

 

• Yangın Algılama Sistemi: Yangın İhbar Butonu: Oda dışında ve 
koridorlarda yangın ihbar için bulunan kırmızı kutunun altındaki sarı mühür 
çıkartılır, kırmızı kutunun ortasındaki butona basılarak yangın alarmı 
başlatılır. 

• Yangın Sireni: Yangın alarmı başladığında yangın ihbar butonunun 
yukarısında bulunan yangın ihbar sireni sesli ve ışıklı alarm vermeye başlar.  

 



TANIMLAR 

 

• Duman Sensörü: Hasta Odalarında 4207 sayılı kanuna göre sigara 
içilmesi yasaktır. Dumana sebebiyet verecek herhangi bir durumda 
tavanda bulunan duman sensörü uyarı verir. 

 

• Yangın Springi: Oda ısısı 60 derecenin üstüne çıktığında etrafa 
basınçlı su püskürtür. 

 

• Akıllı Adresli Yangın Alarm Santrali: Yangın alarmının 
adreslenmesini, çağrı dökümü almayı ve alarmın sonlandırılmasını 
sağlar.  

 



KIRMIZI KOD UYGULAMA 

• 1. Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde; en 
yakın yangın ihbar butonuna basılarak, kırmızı kod durumu 
başlatılır.  

 

• 2. Butona basıldıktan sonra; butonun üstünde duvara monte halde 
bulunan yangın sireni sesli ve ışıklı alarm vermeye başlar.  

 

• 3. Alarm durumu; hastanenin her yerinde tavana monte olarak 
bulunan duman sensörlerinin, duman algılaması ile otomatik olarak 
da devreye girer.  



KIRMIZI KOD-UYGULAMA 

• 4. Alarm durumu başlar başlamaz; Data Odası ve Kamera Odasında 
bulunan Akıllı Adresli Yangın Alarm Santrali dijital ekranda adres 
bilgileri görülür, adres bilgileri çıktı olarak da alınabilir.  
 

• 5.Alarm ve adresleme bilgileri Güvenlik sorumlusu tarafından tüm 
güvenlik görevlilerine ve ilgili ekiplere telsiz ile 4444.Kırmızı Kod 
Durumu” diye anons geçilir ve Yangın Alarm Santralinden çağrı 
sonlandırılır. 
 

• 6. Yangın anonsunu alan Kırmızı kod müdahale ekibi,Teknik servis ve 
Güvenlikler Olay yerine intikal eder.Mümkünse en yakında duvara 
asılı olan  yangın tüpü veya yangın dolabı içindeki hortum ile 
müdahaleye başlar,  



KIRMIZI KOD-UYGULAMA 

• 7.Yangına müdahale edilemeyecek kadar büyükse hemen 112 
aranarak yangın ihbarı yapılır. 

 

• 8. Ayrıca yangın mahallinde oda ısısı 60 °C’nin üzerine çıktığında, 
tavanda veya duvarda bulunan yangın springi otomatik olarak 
devreye girerek su püskürtmeye başlar. 

 

• 9. Görevli teknik servis personeli bölgenin ve birimin elektriğini 
keser, gaz vb. tehlike arz edebilecek durumlar için gerekli tedbirleri 
alır.  



KIRMIZI KOD -UYGULAMA 

 

• 10. Güvenlik ekibi asansörleri, çıkışları, merdivenleri ve toplanma 
alanlarını kontrol eder, güvenliği sağlar.  

 

• 11. Mesai içi saatlerde yönetime, mesai dışı saatlerde nöbetçi idari 
uzman, süpervizör hemşire ve nöbetçi idari amire haber verilir.  

 

• 12. Tahliye gereken durumlarda Hastane Afet Planı ve Afet 
Organizasyon Şeması doğrultusunda hareket edilir ve tahliye 
kararını HAP Başkanı verir.  

 



KIRMIZI KOD-UYGULAMA 

• 13. Tahliyede tüm acil çıkışlar açılarak, insanlar sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde tahliye alanlarına yönlendirilir. 

 

• 14. Tehlike altında bulunan hasta, ziyaretçi ve çalışanlar hızla güvenli 
alanlara çıkartılır. 

 

• 15. Hayati önem taşıyan tıbbi cihaz ve ekipmanlar güvenli alanlara 
çıkartılır.  

 

• 16. Halkla ilişkiler ve güvenlik görevlileri koordineli bir şekilde çalışır. 



KIRMIZI KOD -UYGULAMA 

• 17.İtfaiye, AKUT, UMKE vb. müdahale ekiplerine rehberlik edilir, 
işbirliği içinde koordineli olarak çalışılır. 

 

• 18.Olaya müdahale eden güvenlik ekibi ve kırmızı kod ekibi, Kırmızı 
Kod Müdahale Formunu doldurarak; bir nüshasını Kalite Birimi’ne 
gönderir.  

 

• 19. Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlarda; yangının çıktığı tarih ve 
saat, yangının çıktığı yer, yangının başlama nedeni, çevrede oluşan 
olumsuzluklar, yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim 
bilgileri bulunur.  



KIRMIZI KOD -UYGULAMA 

• 20. Kayıtlar Kalite Birimi tarafından kontrol edilir. Gerektiğinde 
düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.  

 

• 21. Çalışanların katılımıyla yılda en az bir kez Kırmızı Kod 
uygulamasına yönelik tatbikat yapılır. Tatbikatların görüntü kayıtları 
bulunmalıdır ve tatbikat raporu hazırlanır. 

 

• 22. Tüm çalışanlara, güvenlik görevlilerine ve kurumumuzda yeni 
başlayanlara kırmızı kod ile ilgili eğitimler verilir. 



KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ 

 

 
Başhekim Yardımcısı 

Sağ. Bakım Hizmetleri Müdür Y. 

İdari ve Mali İşler Müdür Y. 

Kalite Direktörü 

Sivil Savunma Birim Sorumlusu 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite S. 

Teknik Servis Bölüm Kalite Sorumlusu 

Güvenlik Bölüm Kalite Sorumlusu 

Bilgi Yönetim Sistemi Bölüm Kalite Sorumlusu 



YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİN VE TEHLİKELERİN AZALTILMASI 
(YORA-YOTA) 

• Yapısal olmayan risklerin azaltılması çalışmalarında hedef  alınan 3 
güvenlik esaslarından olan;  

• 1)Sağlığın korunması, 

• 2)Yatırımın korunması, 

• 3)İşleyişin korunması esaslarının sağlanabilmesi için riskleri 
azaltmak adına kurumdaki tehlike oluşturabilecek mobilyaların 
sabitlenmesi,  
 eşyaların yüksek dolap üstlerinde istiflenmemesi, 

 acil çıkışları kapatacak şekilde saksı, masa, dolap, sedye bulundurulmaması  

 ve eşyanın kendi yapısına uygun şekilde sabitlenmesi gereklidir.(giyinme 
dolapları, oksijen tüpleri, sedyeler, bilgisayar ve donanımları, ilaç dolapları, 
büro donanımları.) 



TAHLİYE 

İç ve dış olumsuz etkiler nedeniyle çalışanları  , hastaları ve hasta 
yakınlarını korumak hasta bakımını sürdürmek ve personelin 
güvenliğini sağlamak amacıyla, hastanenin bir bölümünün  veya 
tamamının boşaltılarak hastaların, personelin, gerekli durumlarda 
ekipmanın ,tıbbi kayıt ve ilaçların güvenli bölgelere nakledilmesidir. 

İnternal tahliye: 

• Hastaların hastane içinde güvenli başka bölümlere naklidir. Kısmen 
tahliyedir. 

External tahliye: 

• Hastaların hastane dışında güvenli bir yere naklidir. Kısmen(parsiyel) 
yada tamamen(total) tahliye olabilir. 

 



TAHLİYE TRİYAJI 

 T0  yürüyebilen hastalar: Sıra halinde bir öncü bir artçı personelle  
hızlı ve güvenli bir şekilde  dışarı çıkabilen hastalardır. Tahliye 
önceliğinde 1. Sırayı alırlar. 

 

 T1 tek başına yürüyemeyen hastalar: Bir personel yardımıyla 
yürüyebilen hastalardır. Tahliye önceliğinde 2.sırayı alırlar. 

 

 T2 yürüyemeyen hastalar: Sedye ile 2 veya daha fazla personelle 
taşınabilecek hastalardır. Tahliyede 3.sırada önceliklidir. 

 

 T3 Kompleks veya obez hastalar: Yatağı ve ekipmanıyla en az 3 
personelin tahliye edebileceği hastalardır. Tahliye önceliğinde son 
sırayı alırlar. 

 



TAHLİYE (SARI KOD) 

o Tahliye kararını Başhekim(HAP Başkanı) verir. 

o SARI KOD’la tahliye kararı bildirilir. 

o Hastaların hangi hastanelere nakledileceği önceden belirlenmelidir. 

o Hastalar mümkün olduğunca  dosyaları ile birlikte tahliye 
edilmelidir. 

o Personelin hastaların ve hasta yakınlarının kullanacağı  rota acil 
çıkışlar takip edilmelidir. 

o Tahliye esnasında hastaların güvenliğinin sağlanması ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, psikososyal destek verilmesine yönelik tedbirler 
alınmalıdır. 

o Birimlerde acil çıkışları engelleyecek  yatak, sedye ,tekerlekli 
sandalye gibi ekipmanlar  için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 



YALOVA DEVLET HASTANESİ  

•SABIRLA  
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER. 

                                                    NADİDE YAVUZ 

                                            HAP BİRİM SORUMLUSU 


