
KIRMIZI KOD EĞİTİMİ

HAZIRLAYAN 

SİVİL SAVUNMA AMİRİ

ALİ PİRBUDAK



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 KırmızıKod”
numarası olarak tanımlanmıştır.



Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi

Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri 
Müdürü, İdari Mali İşler Müdürü, Güvenlik Amiri, 
Teknik Servis Sorumlusu.
ïKırmızı Kod Sorumlu Ekibi;

ÅKırmızı Kod uygulamalarının etkinliğini,
sürekliliğini ve sistematikliğini sağlar,

ÅKırmızı Kod ile ilgili eğitim ve tatbikatların
organizasyonunu yapar,

ÅGerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin
başlatılmasını sağlar,



KIRMIZI KOD MÜDAHALE EKİBİ

GÜNDÜZ GECE ERENKÖY SEMT POLK. GÜNDÜZ

Hastane Yöneticisi Nöbetçi Şef Sorumlu Hekim

İdarî ve Malî Hizm. 
Müd.Yrd.

Süpervizör  Hemşire Sağlık Bakım Hizmetleri 
Birim Sorumlusu

Sivil Savunma Amiri Nöbetçi Memur Gündüz Güvenlik 
Elemanları

Başteknisyen Nöbetçi Teknik Servis 
Elemanı

Danışma Görevlisi

Gündüz Teknik Servis 
Elemanları

Gece Güvenlik Amiri Santral Memuru

Gündüz Güvenlik Amiri Gece Güvenlik Elemanları

Gündüz Güvenlik 
Elemanları

Santral Memuru

Santral Memuru



Yangēn Algēlama Sistemi

Yangın İhbar 
Butonu

Oda dışında ve 
koridorlarda 

yangın ihbarı için 
bulunan kırmızı 

kutunun 
ortasındaki 

butona basılarak 
yangın alarmı 

başlatılır.



Yangın Algılama Sistemi

Duman Sensörü
Hasta odalarında 
4207 Sayılı 
Kanuna göre 
sigara içilmesi 
yasaktır. Dumana 
sebebiyet  
verecek herhangi 
bir durumda 
tavanda bulunan 
duman sensörü
uyarı verir.



Yangın Algılama Sistemi

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



Yangın Algılama Sistemi

Akıllı Adresli Yangın 
Alarm Santrali
-Yangın alarmının 
adreslenmesini
-Çağrı dökümü almayı
-Alarmın sonlandırılmasını 
sağlar.



KērmēzēKod Verilmesi Gereken Durumlar

Hastanemiz ve bağlı birimlerinin içi ve bahçesinde olmak
üzere; aşağıda sayılan durumlarda Kırmızı Kod verilir.

üDuman ve ateş görülmesi. 

üElektrik panoları ile sigorta kutularında devam eden 
kıvılcım görülmesi ve teknik ekibin incelemesine 
rağmen durdurulamayarak yangın tehlikesi oluşması.

üKazan daireleri ile diğer birimlerde bulunan elektrikli ve 
doğalgaz ile çalışan cihazlarda aşırı ısınma ve olağandışı 
titreşim tespit edilmesi ve teknik ekibin incelemesine 
rağmen durdurulamayarak yangın tehlikesi oluşması.



Kırmızı Kod Verilmesi Gereken Durumlar

üYangın alarmının çalması.

üKontrollü yakılan ateşin kontrolden çıkması ve 
başka yere sıçrama ihtimali olması.

üGüvenlik kameralarında ateş ve duman 
görülmesi.

üYangın var diye bağıran hasta, hasta yakını 
veya personelin duyulması.



Olayē gºren kiĸinin yapmasē gerekenler

üYangın var diye bağırarak çevredekiler olaydan 
haberdar edilmelidir.

üTam konum belirterek Kırmızı kod verilir veya en 
yakındaki haberdar olan kişiye kırmızı kod 
vermesi (4444 ü ara) söylenmelidir.

üYakınında varsa yangın alarm butonuna 
basılmalıdır.

üDestek ekibi gelinceye kadar yakınındaki yangın 
söndürme tüpleri ve yangın hortumlarıyla 
yangına müdahale edilmelidir.



Olayı gören kişinin yapması gerekenler

üNe kadar çok kişi müdahalede bulunursa büyüme 
önlenir ve söndürme süresi kısalır. Bu nedenle tüm 
çevredekilerle birlikte söndürmeye katılması için çağrı 
yapılmalıdır.

üEğer elektrik cihaz yangını ise öncelikle elektrik cihazın 
bağlı olduğu sigorta kutusunu öğrenerek elektrikleri 
kestikten sonra müdahaleye başlanmalıdır.

üDoğalgaz kaynağı, yakıt tankı vb. unsurlar varsa önce 
akış ve bağlantının kesildiğinden emin olunmalıdır.

üYangın tamamen sönmeden bölgeden ayrılmamalıdır.



Olayı gören kişinin yapması gerekenler

üEğer yangın fark edildiğinde yerel imkânlarla 
söndürülemeyecek kadar büyük ve itfaiyeye ihtiyaç varsa, 
ihbara müteakip bölgedeki hasta ve personelin güvenli 
alanlara çıkarılması için destek olunmalıdır.

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

üAlarm durumu; hastanenin her yerinde tavana monte  edilmiş 
olan duman sensörlerinin, duman algılaması ile otomatik 
olarak da devreye girer.

üAlarm durumu başlar başlamaz; Data Odası ve Kamera 
Odasında bulunan Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralinin dijital 
ekranında adres bilgileri görülür, adres bilgileri çıktı olarak da 
alınabilir.



Olaydan haberdar olan santral 
memurunun yapması gerekenler

üOlayın oluş saatine göre Kırmızı Kod Müdahale Ekibine 
sırasıyla haber vermelidir.

üAnons sisteminden anons yaptırarak tüm personelin 
haberdar olmasını sağlamalıdır.

ü110 u arayarak yerel imkânlarla söndürülmüş olsa dahi 
tam konum bildirerek itfaiyeyi haberdar etmelidir.
üTelsiz kullanan tüm birimlerin amirleri ile iletişime 

geçerek herkesin haberdar olmasını sağlamalıdır.
üHasta nakli gerektirecek kadar büyükse komşu sağlık 

tesislerini haberdar etmelidir.
üEğer HAP planı gereği tahliye kararı verilmişse HAP 

görevlilerini haberdar etmelidir.



Tahliye ve HAP Prosedürü

üTahliye gereken durumlarda Hastane Afet Planı ve Hastane 
Yangın-Beklenmedik Olay Tahliye Planı doğrultusunda 
hareket edilir ve tahliye kararını HAP Başkanı verir.

üHAP uygulamaya konulduğunda Kırmızı Kod Prosedürü 
sonlanmış olur ve HAP  prosedürü devrededir.

üTahliyede tüm acil çıkışlar açılarak, insanlar sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde tahliye alanlarına yönlendirilir.

üTehlike altında bulunan hasta, ziyaretçi ve çalışanlar hızla 
güvenli alanlara çıkartılır.

üHayati önem taşıyan tıbbi cihaz ve ekipmanlar güvenli 
alanlara çıkartılır.



Tahliye ve HAP Prosedürü

üHalkla ilişkiler ve güvenlik görevlileri koordineli bir 
şekilde çalışır. İtfaiye, AKUT, UMKE vb. müdahale 
ekiplerine rehberlik edilir, işbirliği içinde koordineli 
olarak çalışılır.

üOlaya müdahale eden güvenlik ekibi Kırmızı Kod 
Müdahale Formunudoldurarak; bir nüshasını Kalite 
Birimi’ne gönderir.

üYapılan 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.



Tahliye ve HAP Prosedürü

üKayıtlar Kalite Birimi tarafından kontrol edilir. 
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.

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

üTüm çalışanlara, güvenlik görevlilerine ve 
kurumumuzda yeni başlayanlara kırmızı kod ile 
ilgili eğitimler verilir.


