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1.AMAÇ:  Bu  prosedür  (KIRMIZI  KOD);  Necmettin  Erbakan  Üniversitesi  Meram  Tıp  Fakültesi  Hastanesi 

binalarında;  herhangi  bir  yangın  tehlikesi  halinde,  yangına  en  hızlı  şekilde müdahale  edilerek  oluşabilecek 

tehlikeleri en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla hazırlamış acil uyarı kodudur. 

Yangın  ya  da  yangın  şüphesi  durumunda,  tehlike  içinde  olanların  uyarılması  ve  kurtarılması,  diğerlerinin 

güvenliği  ve  tahliyenin  uygun  yöntemlerle  sağlanması  için  yapılması  gerekli  olan  işlem  basamaklarını 

belirtmektir.  

2.KAPSAM : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tüm binalarında uygulanacaktır. 

Hastane çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını kapsar. 

3.SORUMLULAR:  Tüm  hastane  çalışanlarını  ve  birimlerini  kapsar.  Prosedürden  tüm  hastane  personeli 

sorumludur. 

   Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi: 

 Başhekim 

 Hastane Başmüdürü 

 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

 Kalite Yönetim Direktörü 

 Sivil Savunma Amiri 

 Teknik Servis Personeli 

 Güvenlik Amiri 

Bu Ekibin Sorumlulukları, 

 Kırmızı kod uygulamalarının etkinliğini, sürekliliğini sistematikliğini sağlar, 

 Kırmızı Kod ile ilgili eğitim ve tatbikatların organizasyonunu sağlar, 

 Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.   

Kırmız Kod Müdahale Ekibi: Güvenlik Sorumlusu, görevli teknik servis personeli müdahale ekibinde yer alır. 

Olay  bölgesindeki  tüm  sağlık  personeli  ve  destek  personeli,  komşu  servislerin  tahliye  edilmeyecek  olan 

personeli  olayı  haber  vermekten,  ilk  müdahaleyi  yapmaktan,  servis  sorumlusunun  talimatıyla  tahliye 

hazırlıklarına başlatmaktan sorumludur. 

Mesai saatleri dışında nöbetçi süpervizör hemşire, nöbetçi idari amir ve idari nöbetçi müdüre haber verilir. 

4.TANIMLAR VE KISALTMALAR: 

Kırmızı Kod: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi binalarında; herhangi bir yangın 

tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek ve/veya 

önlemek  amacıyla  hazırlamış  acil  uyarı  kodudur.  Hastanemizde  “4444  Kırmızı  Kod”  numarası  olarak 

tanımlanmıştır. 

HAP: Hastane Afet Planı 
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4.1.YANGIN ÖNCESİ: 

4.1.1.Binaların içi ve dışı temiz tutulacaktır. Kolay yanan, çabuk tutuşan kağıt, tahta vb. şeyler bina içinden 

ve çevresinden uzaklaştırılacaktır. 

4.1.2.Hastane içerisinde sigara içilmeyecektir. 

4.1.3.İçinde  benzin, mazot,  alkol  vs.  gibi  parlayıcı,  patlayıcı maddeler  bulunan  varil,  bidon,  tüp  vs.  gibi 

kaplar bina ve tesislerden uzak, emniyetli yerlerde depo edilecektir.  

4.1.4.Çay, kahve yapmak, yemek pişirmek,  ısınma amaçlı elektrik sobası, elektrik ocağı, gaz,  ispirto ocağı 

gibi şeyler kullanmak yasaktır. 

4.1.5.Elektrik  tesisatında  yapılacak  işlemler  yetkili  teknik  personel  tarafından  yapılacak  olup,  yetkili 

olmayan personelin elektrik tesisatıyla oynaması yasaktır. 

4.1.6.Çatı  aralarında  elektrik  tesisatı  yapılmayacaktır.  Çatı  araları  boş  ve  temiz  tutulacaktır  ve  gerekli 

yangın ve güvenlik önlemleri alınacaktır. 

4.1.7.Bir prize birden çok elektrikli alet takılmayacak, eskimiş kablo ve kordonlar yenilenecektir. 

4.1.8.Geceleri kullanılmayan elektrik sisteminin şalteri kapatılacaktır. Elektrikli aletlerin fişleri prizde takılı 

bırakılmayacaktır. 

4.1.9.Kazan  dairesi  bakım  ve  işletilmesi  yetkili  teknik  elemanlarca  yapılacaktır.  Kazan  dairesi  kilitli 

tutulacaktır ve görevlilerden başka kimsenin girmesine izin verilmeyecektir. 

4.1.10. Oksijen (tıbbi gaz) protoksit gazlar tesisatı sorumlu teknisyenlerce sık sık kontrol edilerek, tesisatın 

sürekli çalışır durumda bulundurulacaktır. Ateş ve yağ ile yaklaşılmaz levhası asılacaktır. 

4.1.11.Santralde  bulunan  yangın  ihbar  panolarında  bir  arıza  olduğunda  hemen  teknik  servise  bilgi 

verilecek, teknik servis acilen gerekli bakım ve onarımı yapacaktır. 

4.1.12.Birim  amirleri  tarafından  kıymetli  evrak  ve  eşyalara  “Yangından  İlk  Önce  Kurtarılacaktır”  yazısı 

yapıştırılacaktır. 

4.1.13.Yangın merdiven çıkışlarının ve yangın dolaplarının önleri eşyalarla kapatılmayacaktır. 
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4.1.14.Yangın  söndürme  cihazları,  her  bölümde  herkesin  görebileceği  yerde  temiz  ve  bakımlı 

bulundurulacaktır. Duvara 90 cm yükseklikte monte edilecektir. 

4.1.15.Yangında  kullanılacak  kişisel  koruyucu malzemeler;  4  ayrı  noktada,  personelin  ulaşabileceği 

yerlere  konulan  “kırmızı  yangın  dolaplarında”  bulunmaktadır.  Yangına  müdahale  anında  bu  kişisel 

koruyucu malzemeler kullanılacaktır. 

4.1.16.Her  türlü  yangınla  mücadele  malzeme,  araç,  gereç  ve  tesisatıyla  oynamak,  kurcalamak 

yasaktır. 

4.1.17.Yangın  dolaplarının  periyodik  bakımları  teknik  servis  tarafından  yılda  iki  kez  yapılacak  ve 

kontrol raporlarına işlenecektir. Ayrıca dolaplara kontrol bantları yapıştırılacaktır. 

4.1.18.Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri anlaşmalı firma tarafından 6 ayda bir yapılır 

ve  kontrol  bantları  cihazların  üzerine  yapıştırılır.  Yapılan  kontroller  Sivil  Savunma  Uzmanınca  kayıt 

altına alınır. 

4.1.19.Yangın ihbar ve uyarı sisteminin( panel, buton, dedektör ve siren) bakım ve kontrolleri teknik 

servis tarafından aylık yapılacak ve kayıt altına alınacaktır. 

Yangın  İhbar  Butonu:  Koridorlarda  yangın  ihbar  için  bulunan  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. 

Duman  Dedektörü:  Dumana  sebebiyet  verecek  herhangi  bir  durumda  tavanda  bulunan  duman 

dedektörü uyarı verir. 

Yangın Paneli: Yangın alarmının adreslenmesini, sesli uyarı yapmayı,  çağrı dökümü almayı ve alarmın 

sonlandırılması sağlar. 

5.1.KIRMIZI KOD UYGULAMA: 

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

5.1.2.Kırmızı  kod  durumunu  tespit  eden  personel  4444’u  (Kırmızı  kodu)  arayarak  güvenliğe  haber 

verir  “………………..Birimi  Kırmız  KOD”  diyerek  çağrıyı  başlatır.  Bulunduğu  bölgede  bulunan  ihbar 

butonuna  basar.  Güvenlik  santralden  “Dikkat  ……..  biriminde  Kırmızı  Kod  şeklinde  iki  kez  anons 

yaptırır.  Ayrıca  telsizini  kullanarak  tüm  güvenlik  personellerine  de  anons  geçer.  Santral  hemen 

itfaiyeyi 110 numaralı telefonu arayarak haber verir. Başlangıç yangını ise yangına yanaşabiliyorsa en 

yakın  yangın  söndürme  tüpünü  veya  yanaşamıyorsa  elektriğin  kesildiğinden  emin  olduktan  sonra 

yangın hortumunu kullanarak müdahale eder. İtfaiye gelinceye kadar müdahaleye devam eder.    

A)Yangın Mesai Saatleri İçinde Olmuş İse: 

1. Yukarıda  tanımlanan “Kırmızı Kod Sorumlu Ekibine” haber verilir. Bu ekip hemen olay bölgesine 

intikal eder. 
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2. Teknik servis hemen olay bölgesinin elektriğini keser, gaz vb. tehlike arz edebilecek durumlar için 

gerekli tedbirleri alır. 

3. Olay  yerine  intikal  eden  sorumlu  yönetim  ekibi  hastanenin  veya  ilgili  bölgenin  tahliyesine  karar 

verir. Tahliye işleri Hastane Afet Planında belirtilen şekilde yapılır. 

4. Tahliye gereken durumlarda tahliye kararını HAP Başkanı verir. 

5. Güvenlik  asansörleri  tahliye  eder.  Kontrol  dışı  kullanılmasını  engeller.  Çıkışları,  merdivenleri, 

toplanma  alanlarını  kontrol  eder.  Tahliyede  tüm  acil  çıkışlar  açılarak  hastalar,  yakınları  ve 

personellerin güvenli alanlara tahliyelerini sağlar. 

6. Hayati öneme haiz tıbbi cihaz ve ekipmanlar güvenli alanlara çıkartılır. 

7. Kırmızı  Kod  Sorumlu  Ekibi,  Halkla  İlişkiler,  Psiko‐sosyal  destek  ve  güvenlik  koordineli  bir  şekilde 

çalışır. 

8. İtfaiye,  AFAD,  UMKE,  AKUT  vb.  müdahale  ekiplerine  rehberlik  edilir,  işbirliği  içinde  koordineli 

olarak çalışılır. 

9. 112,  155,  Üst  Kuruluş  Kriz  Merkezi  ve  Kurumlar  arası  işbirliği  protokolü  olan  ilgili  kurumlar 

bilgilendirilir. 

6.EĞİTİM FAALİYETLERİ 

6.1.1. Sivil savunma amiri her yıl periyodik olarak hastane personeline ve kuruma yeni başlayanlara 

Yangın Söndürme ve Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı hakkında eğitim verir ve yapılan 

eğitimler  Eğitim Katılım Formuna (IP.FR.09.02.01) kaydedilir. Eğitim sonrası yangın tatbikatı yapılır  

(Yangın Tatbikat Raporu Kayıt Formu ile) kayıt altına alınır.  

7.EKİPLERİN GÖREVLERİ 

Söndürme Ekipleri  

 Yangın yerinin çevresindeki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye ve genişlemesini 

önlemeye çalışır, 

 Yangın  haberi  alındığında,  yangın  yerine  gelerek  yangının  ne  tür  yangın  olduğunu  belirler  ve 

hastanede bulunan yangın çeşidine uygun söndürücüleri  kullanarak yangını  söndürmeye ve kontrol 

altına almaya çalışır, 

 Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek 

kurtarılmasını sağlar, 

 İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, sadece yardım istendiği 

durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur. 

 Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde 

toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek sivil savunma amirine bildirilir. 
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Kurtarma Ekipleri 

Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve eşyayı diğer 

bulunanlarında yardımı ile büro şefinin nezareti altında mümkünse çuval ve torbalara konularak 

boşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, yetkililerin lüzum görmesi halinde binanın 

yanmayan bölümüne götürülür. 

 En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak 

bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlar. 

 Kendi  can  güvenliklerini  tehlikeye  atmadan  yangın  içerisinde  kalan  canlılara  gerekli  teçhizatını 

kullanarak ulaşmaya çalışır. 

 Kurtardıkları canlıları ilk yardım için ilk yardım müdahale bölgesine taşınmasını sağlar. 

 Yangın  içerisinde  kurtarılması  öncelikli  malzemeler  (1.derece)  ve  eşyalar  varsa  bunların  yangın 

dışına çıkarılması çalışmalarını yapar. 

 İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olur. 

Koruma Ekipleri 

 Güvenlik Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip komutanı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa 

zamanda  telefonla  haber  verir.  İtfaiyeye  yangın  yerini,  tam  adresini,  çıkış  saatini  ve  yangın  türünü 

bildirir. 

 Yangın  bölgesinin  çevresini  güvenlik  şeritleri  ile  çevirir  ve  ilgisiz  şahısların  yangın  bölgesine 

girmesini engeller. 

 Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergah üzerindeki araçların ve 

diğer engellerin kaldırılması sağlayarak yol gösterir. 

 Boşaltılan eşya ve evrakları, güvenlik güçleri ve yetkililerin göstereceği bir yerde muhafaza altına 

alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.  

 Yangın  söndürüldükten  sonra  da  yangın  çevresinin  güvenliğini  sağlar  ve  yangın  yerinin 

temizlenmesini sağlar,  

İlk Yardım Ekipleri 

 Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.  

 Olay yerinde triaj uygular ve triaj kartlarını kullanır.  

 Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan  insanlara gereken 

ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri  şekilde uygun  tedavi alanına alınmasını 

sağlar.  

 Hastaların tahliyesine yardımcı olurlar. 

 Yangın yerine gelecek olan ambulansa ve ilk yardım ekibine yardımcı olur. 
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  Tahliye  gereken  durumlarda  tahliye  Hastane  Afet  Planı’nda  belirtildiği  şekilde  gerçekleştirilir. 

Yangın kontrol altına alındıktan sonra mesai saatleri içerisinde güvenlik ve olaya müdahale edenler ile 

mesai saatleri dışarısında ise nöbetçi memur da dahil olmak üzere “kırmızı kod olay bildirim formu” 

doldurulur,  bu  forma  yangının  yeri,  tarihi‐saati,  başlama  nedeni,  yangından  zarar  gören  birimler, 

çevrede  oluşan  olumsuzluklar,  yangına  müdahale  eden  kişilerin  ait  bilgiler,  yapılan  müdahale 

kaydedilir. Formlar Kalite Birimine ve Kırmızı  

Kod  sorumlu  ekibine  iletilir,  bu  ekip  tarafından  değerlendirilir  ve  gerektiğinde  düzeltici  önleyici 

faaliyet başlatılır. 

8.İLGİLİ DOKUMANLAR: 

 IP.FR.09.02.01 Eğitim Katılım Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


