
HASTANE AFET VE ACİL DURUM 
PLANLARI (HAP)

HAZIRLAYAN 

SİVİL SAVUNMA AMİRİ

ALİ PİRBUDAK

























AFET DÖNGÜSÜ-AFET YÖNETİMİ

AFET DÖNGÜSÜ:Bir afet olayını izleyen
ve bir sonraki afete kadar birbirini
takip eden aşamaların tümünü
ifade eder.

AFET YÖNETİMİ: Afetlerin önlenmesi
ve zararlarının azaltılması, afet
sonucunu doğuran olaylara zamanında,
hızlı ve etkili müdahale edilmesi ve
afetten etkilenen topluluklar için daha
güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam
çevresi oluşturulabilmesi için, toplumca
yapılması gereken topyekûn bir
mücadele sürecini ifade eder.

Bir önceki aşamada yapılanların
başarısı, bir sonraki aşamada yapılacak
faaliyetlerin başarısını etkiler. Bu süreç
“Afet Yönetim Döngüsü veya Zinciri”
olarak adlandırılır.
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BAŞIMA 
GELİRSE NE 
YAPARIM?



NE YAPARIZ?

-Ya aklımıza geleni,

-Ya da… Önceden belirlenmiş planları uygularız.

Öyleyse hangi Plan?

HAP…

Hastane Afet ve Acil Durum Planları, hastanelerin direkt ya da dolaylı
olarak içerisinde yer almak zorunda kaldığı acil durumlara doğru ve
zamanında yanıt verebilmek için organize edilmiş işlevsel yapılanma
sistemidir.

Amaç; afet ya da acil durumlarda kurumların vereceği yanıtı standart
hale getirmek ve böylece etkin bir şekilde mümkün olduğunca çok
fazla sayıda kişinin tıbbî yardıma ulaşmasını sağlayarak, ölü ve yaralı
sayısını azaltmak ve iyileştirmeyi çabuklaştırmaktır.



Afetlerde en büyük zarar, önceden 
yapılmış kurumsal, bölgesel ve 
ulusal afet planları olmayan, 
HAZIRLIKSIZ YAKALANAN 
toplumlarda görülmüştür.



HAP YÖNETMELİĞİ

20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hastane Afet ve Acil Durum Planları 
Yönetmeliği (HAP) 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. ve 40. 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.



HAP YÖNETMELİĞİ

Hastane Afet ve Acil Durum Planının Amacı

Ülke genelindeki tüm hastanelerin;

• Afetlere ilişkin önlem almalarını,

• Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak 
sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden 
yapmalarını,

• İlk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın 
kendi kendilerine yeterli olmalarını  sağlamaktır. 



HAP YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını

Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünü

İL-SAP: İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planını

İL  SAKOM: Afetlerde İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 
kurulacak olan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini

Büyük Ölçekli Hastane Modeli: 500 ve üzeri yatağı olan 
hastanelere uygulanan HAP müdahale şemasını 
(ofis)

Orta Ölçekli Hastane Modeli: 100-499 yatağı olan 
hastanelere uygulananHAP müdahale 
şemasını(birim)

Küçük Ölçekli Hastane Modeli: ≤99 yatağı olan 
hastanelere uygulanan HAP müdahale şemasını 
(temsilcilik)

Hastane UMKE Timi: Hastane personelinden,UMKE 
temel eğitimi almış biri doktor olmak üzere beş 
sağlık personelinden oluşan timi

Komisyon: HAP’ın hazırlanması sürecine aktif 
olarak katılan ve planı hazırlayan komisyonu

Yıllık HAP Eylem Planı: HAP ile ilgili yıl içerisinde 
planlanan yapısal olan ve olmayan iyileştirme, 
güncelleştirme ve tatbikatları ifade eder.



HAP YÖNETMELİĞİ NELERİ KAPSAR?

• Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları,

• Üniversiteler,

• Türk Silahlı Kuvvetleri,

• Özel hukuk tüzel kişilerine ait yataklı tedavi 
hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsar.



HAP YÖNETMELİĞİ

HAP Başkanı Hastane başhekimidir.

Planlanan Yerler Hastanelerin farklı kampüslerde yer alan ek 
binaları olduğunda her bir bina için ayrı HAP hazırlanır.

Ne zaman HAP her yıl 1 şubata kadar il sağlık müdürlüğüne 
gönderilir.

Kim uygular HAP’ın uygulanması gerektiği durumlarda 
koordinasyon İL-SAKOM üzerinden gerçekleştirilir.

Kayıtlar Tüm hastaneler, 112 ve UMKE timleri Bakanlıkça 
belirlenen triaj kartını kullanmak zorundadırlar.



UMKE TİMLERİ

Hastanelerde;

• 99 yatak kapasitesine kadar en az 1,

• 100-300 arası en az 2,

• 301-499 arası en az 3,

• 500 ve üzerinde ise en az 4 UMKE timi 
oluşturmak ve UMKE eğitimi aldırmak 
zorundadır.
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HAP’IN HAZIRLANMASI

HAP Başkanı’na, HAP’ın hazırlanması konusunda hastanelerin bu

Yönetmelik ile büyük ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP ofisi,
orta ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP birimi, küçük ölçekli
hastane modeline dahil edilenlerde HAP temsilciliği yardımcı olur ve HAP
Başkanına bağlı olarak çalışır. Söz konusu ofis/birim ve temsilcilikler
çalışmalarını kalite denetim ofis/birim ve temsilcilikleri ile işbirliği içinde
yürütür.

HAP temsilciliği/birimi/ofisinde iletişim ve haberleşme araçları ile
hastane afet planı ve eklerinin bir örneğinin muhafaza edildiği alanlar
olmalıdır. Bu alanlar, tatbikatlar, acil durum, olağandışı durum ile HAP’ta
afetlerde görevli komisyon ve temel pozisyonlarda görevli personelin
toplanma ve yönetim merkezi olarak kullanılır.



HAP’IN İNCELENMESİ

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na HAP
inceleme için gönderilir. İncelenen HAP’ın İL-SAP ile
uyumunu ve Bakanlıkça belirlenen standart
denetleme formuna uygunluğunu Şube kontrol
ederek İl Sağlık Müdürü’ne onaylatır. Hastanelerin
yıllık HAP eylem planları ve görüş gerektiren konular
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe
bildirilir.



HAP’IN GÜNCELLENMESİ

 HAP yılda bir kez, hastane bünyesinde 
oluşturulacak Plan Hazırlama Komisyonu 
tarafından güncellenir. 

 Güncellenen planlar, incelenmek üzere 
inceleme makamına gönderilir. Hastanelerin 
personel birimleri, her türlü personel 
değişikliğini HAP ofisi/birimi/temsilciliğine 
bildirmek zorundadır.



GÜNCELLEME

 Bildirilen değişiklikler eğer HAP şemasındaki idarî değişikliklere

ilişkinse HAP’da anında değişiklik yapılır. Söz konusu değişiklikler ekip
içinde ise ve stratejik bir görev değilse temmuz ve şubat aylarına kadar
tamamlanıp toplu olarak HAP’a yansıtılır. Yapılan güncellemeler bu
tarihlerde, değişiklik güncelleme ve kayıt çizelgesine işlenerek sağlık
müdürlüğüne bildirilir.

 Yıl içerisinde herhangi bir olay yaşanması durumunda edinilen tecrübelere
ve ihtiyaca göre komisyon tarafından HAP gözden geçirilir ve 1 şubat tarihi
beklenmeden güncellenir. Yapılan her türlü güncelleme, değişiklik
güncelleme ve kayıt çizelgesine işlenerek il sağlık müdürlüğüne bildirilir.



TATBİKATLAR

Plan, yıl içerisinde en az bir kez masa başı
tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test
edilir. Tatbikatlarda her yıl farklı bir senaryo
uygulanır.


