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AMAÇ: Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda tüm personelin durumdan haberdar 
edilmesi, kırmızı kod ekibi ve acil durum ve afet yönetimi ekibinin olay yerine yönlendirilmesi ve olayın 
büyümesinin engellenmesi konusunda önlem alınmasını sağlamaktır.  
KAPSAM: Tüm hastaneyi/ bahçesini, hastane çalışanları ve hasta/ hasta yakınlarını kapsar. 
SORUMLULAR: Kırmızı kod ekibi ve tüm hastane personeli.
TANIMLAR: 
Kırmızı Kod: Hastanemizde 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.
Kırmızı Kod İhbar Numarası:  4444
FALİYET AKIŞI:

 Yangını ilk gören personel 4444’ ü arayıp olay mahallini ve yangının cinsini belirterek kırmız kodu 
başlatır. Kırmız Kod çağrısı yapan personel yangın alarm butonuna basarak yangın alarmını verir. Durumu
haber alan santral görevlisi kırmızı kodu ve yerini en az 3 kez anons eder, itfaiyeye ve kırmızı kod ekibine
haber verir. 

 Hastanemiz tüm alanlarında yangın durumunda adresleme yapabilen duman algılama ve yangın 
algılamaya yönelik kırmızı ışık ve sesli fonksiyona sahip olan, yangın alarm sistemi bulunmaktadır.

 4444 aranmaksızın yangın butonları ile alarm verildiğinde; dedektörlerden sisteme düşen her ikaz 
ve  alarm yangın  olarak kabul  edilmeyip,  santral  görevlisi  tarafından noktadaki  personelden  teyit  edilir.
Noktada personel yol ise güvenlik vardiya amiri tarafından nokta kontrol ettirilip alarm doğrulanarak kırmızı
kod uygulaması  başlatılır.  Mesai saatleri  içerisinde güvenlik vardiya amiri  ve yönetim temsilcileri,  mesai
saatleri dışında Nöbetçi Memur ve güvenlik personeli tarafından bina turu yapılarak alarmın doğruluğu teyit
edildikten sonra kırmızı kod uygulaması başlatılır.

 Kırmızı Kod Anonsunu Duyan Personel Tarafında Yapılacaklar: Acil durum ekipleri yada yangın 
eğitimi  almış  görevli  personeller  en  yakınlarında  bulunan  yangın  söndürme  cihazlarını  alarak  ve  olay
bölgesindeki  yangın hortumlarını  kullanarak yangına müdahale eder.  Olay yerine mahalli  itfaiye ekipleri
geldikten  sonra  çalışmalar  itfaiye  ekibinin  direktifleri  doğrultusunda  söndürülür.  Elektrik  yangınlarında
kesinlikle su kullanılmaz.

 Güvenlik personeli ile sivil savunma planındaki emniyet ve kılavuz servisindeki görevli personeller 
giriş çıkışlarda güvenliği sağladıktan sonra, yangının geliştiği alana doğru hasta ve hasta yakınlarının girişini
engeller. Yol ve bahçe trafiğini kontrol altına alarak, otoparklar boşaltılıp, itfaiye yolu ve ambulans yollarının
açık tutulması sağlanır. Gerektiğinde araçların çekilmesi için çekicilerden yardım istenir. Yangının geliştiği
alanda  bulunan  hasta  ve  yakınları  panik  yapmadan  toplanma  bölgesine  alınması  sağlanır.  Hastane  ön
bahçesi toplanma bölgesidir.

 Kırmızı kod ekibi; Yangının büyümesi halinde olay bölgesinde bulunan hasta ve yakınlarının, dikey 
veya yatay tahliyesine karar verir. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları bittikten sonra kırmızı kod ekibi
tarafından, santrale kırmızı kodun sonlandırılması talimatı verilir. Santral görevlisi tarafından 3 kez anons
edilerek kırmızı kod sonlandırılır.  Kırmızı kod ekibi tarafından kırmızı kod olay bildirim formu doldurulur.
Doldurulan formlar kalite yönetim birimine ve sivil savunma birimine gönderilir. Gerektiğinde kırmızı kod ile
ilgili düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

 Kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu acil durum ve afet ve kırmızı kod yönetim 
ekibi  tarafından yapılır.  Çalışanların  katılımı  ile  yılda en az bir  kez kırmızı  kod tatbikatı yapılır.  Tatbikat
sırasında tatbikat görüntüleri kayda alınır. Tatbikat sırasında kırmızı kod olay bildirim formu ve sonuç raporu
doldurulur. Doldurulan formlar kalite yönetim birimine ve sivil savunma birimine gönderilir. 

Kırmızı Kod Ekibi Mesai Saatleri İçinde(08:00-16:00) Kırmızı Kod Ekibi Mesai Saatleri Dışında(16:00-08:00)

Başhekim/ Hastane Yöneticisi Nöbetçi İdari Uzman Hekim

İdari Mali Hizmetler Müdürü Nöbetçi Memur

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Süpervizör Hemşiresi

Sivil Savunma Amiri Güvenlik Vardiya Amiri 

Teknik Servis Sorumlusu Teknik Servis Görevlisi


