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1. AMAÇ: 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 amaçlı oluşturulan acil uyarı kodudur.  

2. KAPSAM: Hastanemizde tüm çalışanları, hastaları, ziyaretçileri, öğrencileri ve tüm 

binalarını kapsar.  

3. KISALTMALAR HAP: Hastane Afet ve Acil Durum Planı  

4. TANIMLAR Kırmızı Kod nedir? Hastanede çıkabilecek her hangi bir yangın tehlikesi 

halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve 

zararları en aza indirme ve / veya önlemek amacıyla oluşturulan ecil uyarı kodudur. 

5. SORUMLULAR: Olay Yönetim Ekibi, Acil Durum Ekipleri ve tüm çalışanlar bu 

prosedürden sorumludur.  

6. FAALİYET AKIŞI KIRMIZI KOD UYGULAMASI: Yangın algılama alarm sistemi aktif 

olan bölümlerde:  Hastanede meydana gelmiş herhangi bir yangın tehlikesi halinde; 

en yakın yangın ihbar butonuna basılarak kırmızı kod durumu başlatılır.  Alarm 

durumu başlar başlamaz yangın ihbar sistemi ile dijital ekranda adres bilgileri 

görülür  Alarm ve adresleme bilgileri Güvenlik Sorumlusu tarafından diğer güvenlik 

görevlilerine telsiz ile“…… Kırmızı Kod Durumu” diye anons geçilerek ve en yakın 

telefondan 4444 aranarak kırmızı kod başlatılır.  Kırmızı kod telefonunu yanıtlayan 

personel hastane anonsundan kırmızı kod anonsunu yapar. Yangın algılama ve alarm 

sistemi olmayan bölümler ile yangın ihbar sisteminin arızalı olması halinde:  

Hastanede meydana gelmiş herhangi bir yangın tehlikesi halinde; yangını ilk gören 

kişi; en yakın telefondan 4444 aranarak “dikkat ……… biriminde kırmızı kod” 

şeklinde anons geçerek  Kırmızı Kod Uygulamasını başlatılır. Yangının detayları 

(yeri, cinsi, büyüklüğü) hakkında bilgi verir.  Santral görevlisi Hastane 

Yöneticilerine (Başhekim, Başmüdür, Hastane Müdürlüğü, Teknik Hizmetler birim 

yetkilisi, Güvenlik Amirine ulaşarak yangın hakkında bilgi verir.  Kırmızı kod 

bildirimini yapan personel olay yerine en yakın yerdeki yangın tüpü ve yangın 

dolabındaki hortumu kullanarak (yangın cinsine uygun olanı) yangına müdahale 

eder.  Olay yerine ilk intikal eden (güvenlik görevlisi, yangını ilk gören personel 

veya acil durum ekip personeli) personel en yakın yangın tüpünü veya yangın dolabı 

içindeki hortumu alarak yangın küçük boyutlarda ise yangına müdahale eder.  

Yangının büyük boyutlarda olması halinde derhal 110 İtfaiye aranarak yangının 

çıktığı yer ile ilgili adres bilgileri eksiksiz verilir.  Yangının olduğu binadaki görevli 

Acil Durum Ekip Personelleri kırmızı kod uyarısını aldıkları anda derhal olay yerine 

giderek görev tanımlarında belirtilen şekilde hareket ederler.  Teknik servis hemen 



 
 
 
 
 
 

 

  
 

KIRMIZI KOD PROSEDÜRÜ 

 

Döküman Kodu: 
AD.PR.07 

Yayın Tarihi: 
13.01.2021 

Revizyon 
Tarihi:01.01.2021  

Revizyon No:01 Sayfa No: 3/9

ilgili yerin elektriğini keser ve olay yerine intikal eder.  Olay yerine intikal eden 

idare, hastanenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri 

Hastane Afet Planı’ na uygun yapılır. Hastane Afet Planında belirtilen görevliler olay 

sevk ve gidişatını belirler. Güvenlik hasta asansörlerini tahliye eder. Kontrol dışı 

kullanılmasını engeller. Hastaneyi boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar.  

Acil Durum Ekipleri itfaiye gelince derhal itfaiye amirinin emrine girerler.  Görevli 

Teknik Servis Personeli bölgede elektrik, doğal gaz, medikal gaz, vb. tehlike arz 

edebilecek durumlar için gerekli tedbirleri alır.  Kırmızı kod uyarısını alan Güvenlik 

Görevlisi telsiz ile yangının meydana geldiği yeri tüm güvenlik personeline telsiz ile 

anons geçer ve güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. Yangın Durumu Mesai 

Dışında Olmuş İse;  Telefona cevap veren santral görevlisi derhal acil nöbetçi 

ekibine ardından icap nöbetçisi teknisyene ve Afet Planında belirtilen HAP başkanı 

(Mesul Müdür), Hastane Müdürüne haber verir.  Nöbetçi doktor ve güvenlik olay 

yerine intikal eder.  Teknisyen gelene kadar bölgenin veya birimin elektriğini 

nöbetçi hizmetli personel keser.  Nöbetçi güvenlik personeli asansörleri kontrol 

eder, güvenliği sağlar.  HAP başkanı (Mesul Müdür) Hastane Müdürü olay yerine 

intikal eder. Durumu değerlendirir.  Olay yerine intikal eden idare, hastanenin veya 

ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri Hastane Afet Planı’ na 

uygun yapılır. Hastane Afet Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını 

belirler.  Tüm kod uygulamalarımızda verilen kod ile ilgili “Kırmızı Kod Olay Bildirim 

Formu” doldurularak kalite birimine birim sorumluları tarafından teslim edilir. Kırmızı 

Kod Ekibinin Eğitimi: Acil Durum ve Afet Müdürlüğü tarafından kurum İş Sağlığı ve 

Güvenliği uzmanı işbirliği ile yılda en az 1 kez, yeni başlayan personele uyum 

eğitimlerinde kırmızı kod eğitimi verilir. Tatbikat: Kırmızı kod uygulamasına yönelik 

her dönem en az 1 kez tatbikat yapılarak, tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine 

ulaşıldığına dair kayıtlar “Kırmızı Kod Bildirim Formu” ile tutulur.  

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR  

7.1 Kırmızı Kod Bildirim Formu  


