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TC. SAĞLIK BAKANLIĞI                                   
SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HAP TATBİKAT 

RAPORU 



SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ 2017 HAP TATBİKATI 
SONUÇ RAPORU 

1.HASTANE ADI: Seydişehir Devlet Hastanesi 

2.TATBİKAT TARİHİ: 14 Aralık 2017 Perşembe  

3.TATBİKATIN YAPILDIĞI YER: Hastanemiz A Blok 1.kat dahiliye servisi 225 numaralı oda  

4.TATBİKAT BAŞLAMA SAATİ: 14.45 

5.TATBİKAT BİTİŞ SAATİ: 14.50 

6.İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR: İtfaiye 

7.OLAY ADI: Yangın 

 

TATBİKATIN AMACI:  

Seydişehir Devlet Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planının uygulanması ile ilgili işleyişin 

kontrolünün sağlanması:  

*Uygun ve güvenilir şekilde müdahale edilmesi, 

*Hastane imkânlarında organize olarak olaya en kısa sürede müdahale ederek tahliyenin yapılması  

*Tatbikat esnasında eksikliklerin tespit edilerek gerekli malzeme, donanımın sağlanması, 

*Kurumumuzda ve destek kurumlarda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Senaryonun işleyiş süreci 5 aşamadan oluşmaktadır: 

1.aşama: Yangının meydana gelmesi ve haberleşme süreci 

2.aşama: Olay Yönetim Ekibinin toplanma süreci 

3.aşama: Karar alma ve müdahale süreci 

4.aşama: Tatbikatın her aşamasının raporlanması 

5.aşama: Tespit edilen sorun ve ihtiyaçların üst makamlara bildirilmesi 

 

TATBİKATIN HAZIRLIK SÜRECİ: 

Yangın tatbikatı senaryosu HAP hazırlama komisyonu üyeleri ve Olay Yönetim Ekibi(OYE) 

tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiştir. Acil Müdahale Planı Aktivasyon Seviyesi -1- olarak 

belirlenmiştir. 

●Senaryonun uygulanması için gereken birim ve personellerle iletişime geçilip 05.12.2017 

tarihinde saat 13.00’da tatbikat hazırlığı için toplantı düzenlenerek bir araya gelindi. 

Tatbikat için belirlenen önemli hususlar ve temin edilmesi gereken malzemeler: 

*İtfaiye müdürlüğü ile iletişime geçilip, müdahale etmelerine gerek olmamakla birlikte tedbir 

amaçlı tatbikata iştirak etmeleri için gerekli izinin alınması. 

*Tatbikatta kullanılması için iş sağlığı ve güvenliği açısından gaz maskelerinin temin edilmesi.  

*Tatbikat esnasında elektrik, doğalgaz ve tıbbi gaz siteminin kontrolünün sağlanması, 

*Acil çıkış merdivenlerinde ki dolapların kaldırılması, 

*Acil çıkış kapısının oradaki bölgenin, trafik açısından ve hasta transferi açısından güvenliğinin 

sağlanması,    



*Yangın görüntüsü vermek için sis makinesi kullanılması, 

*Yangından etkilenen 2. derece yanık olan hastaya yanık makyajı yapılması, 

*Tatbikat esnasında acil servisten hasta nakli esnasında kullanmak için bir sedye, iki tekerlekli 

sandalye ve 3 seyyar küçük oksijen tüpüyle ve hazır maskeleriyle birlikte yeterli personelin hazır 

bulunması, 

*Tatbikatı kayıt altına almak için kamera kaydı yapılması gereken yerlerin tespit edilmesi,  

*Tatbikat esnasında iletişim telsiz ve cep telefonları ile sağlanması, 

*Tatbikat esnasında gülmek, poz vermek vb. gibi durumların olmaması 

*Herkes acele ederek telaşsız bir şekilde ve telsizle ve hastane anons sisteminde duyurulduktan 

sonra görev yerine gidecektir, 

*Toplanma yerine ACİL TOPLANMA YERİ ve hastanenin bina ön tarafı duvarlarına toplanma yerini 

gösteren TOPLANMA YERİNE GİDER tabelaları takılması, 

 

●Tatbikat öncesi ayın 13’ünde sabahtan iki defa, ayın 14’ünde sabahtan bir defa deneme tatbikatı 

yapılması. 

 

 

 

 

TATBİKATA KATILAN HAP HAZIRLAMA KOMİSYON ÜYELERİ: 

ÜNVANI ADI SOYADI GÖREV ALDIĞI 
BÖLÜM 

ÜNVANI ADI SOYADI GÖREV ALDIĞI 
BÖLÜM 

Başhekim 
Yardımcısı 

Yunus 
AÇIKGÖZ 

Hap Başkanı İd. Mali İşl. 
Müd V. 

Abdullah 
AĞILCI 

Döner Serm. 
Sorumlusu 

Acil Tıp 
Uzmanı 

Tayfun DEMİR Acil Sor. Uzm. 
Hekimi 

Biyolog Emrullah 
İNCESU 

Kalite Direktörü 

Pratisyen 
Tabip 

Volkan 
BAYINDIR 

Acil Sor. Hekimi V.H.K.İ Adem YILDIZ Sivil Savunma 
Görevlisi 

Sağ.Hizm. 
Müd. 

Şengül 
PARLAK 

Kurumlararası 
Koord. Sor. 

 

İd. Mali İşl. 
Müd. V. 

Abdullah 
AĞILCI 

Güvenlik Sor. 

Hemşire Kiraz HOROZ Halkla İlişkiler 

Hemşire Bayram 
ÇENESİZ 

Acil Sor. Hemş. 

* :

* :

* :

* :

* :

* :

* :

* :

Pediatri, Nisaiye 24

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 30

Diyaliz 10

Genel Cerrahi, Üroloji, Ortapedi, Göz, KBB,

İntaniye
31

Genel Yoğun Bakım 6

Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji,

Dermatoloji
30

HASTANE TIBBİ TEDAVİ KAPASİTESİ:

Acil Servis 8

Ameliyathane 3



TATBİKATA KATILAN OLAY YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ VE POZİSYONLARI: 

ÜNVANI ADI SOYADI GÖREV ALDIĞI 
BÖLÜM 

ÜNVANI ADI SOYADI GÖREV ALDIĞI 
BÖLÜM 

Başhekim 
Yardımcısı 

Yunus 
AÇIKGÖZ 

Hap Başkanı Hemşire 
(Kalite b.) 

Havva 
ÜZÜMCÜ 

Lojistik Şefi 

Sağ. Hizm. 
Müd. Y. 

Özgür 
DEMİRBAŞ 

Operasyon Şefi İd.Mali İşl. 
Müd. 

Abdullah 
AĞILCI 

Finans ŞEFİ 
 

Hemşire Kiraz HOROZ Halkla İlişkiler V.H.K.İ. Abdullah 
AĞILCI 

Güvenlik 
Sorumlusu 

Sağ. Hizm. 
Müd. 

Şengül 
PARLAK 
(UMKE) 

Planlama Şefi Röntgen Adem YILDIZ HAP 
Sekreteryası 

Sağ. Hizm. 
Müd. 

Şengül 
PARLAK 
(UMKE) 

Kurumlararası 
Koord. 

  Emrullah 
İncesu 

İş Güv. 
Sorumlusu 

Başhekim 
Yardımcısı 

Yunus 
AÇIKGÖZ 

Acil Durum 
Sonl. Sor. 

      

TATBİKATA KATILAN SÖNDÜRME VE KURTARMA PERSONELİ (UNVAN-GÖREV DAĞILIMI): 

ÜNVANI ADI SOYADI GÖREV ALDIĞI BÖLÜM 

Teknisyen Muammer DEMİRCİ Söndürme Ekibi 

Servis Görevlisi Abdullah HOROZ Söndürme Ekibi 

Teknisyen Yardımcısı Yusuf ÖZGÜL Söndürme Ekibi 

Teknisyen Yardımcısı Yılmaz BOSTANCI Söndürme Ekibi 

VHKİ İbrahim ÜNAL Söndürme Ekibi 

VHKİ Ramazan ESEN Kurtarma Ekibi 

Anestezi Teknisyeni  Erhan YAŞAR (UMKE) Kurtarma Ekibi 

Anestezi Teknisyeni Ersin GÜÇLÜER (UMKE) Kurtarma Ekibi 

Sağlık Memuru Ahmet Ali ÖKSÜZ Kurtarma Ekibi 

Hemşire Sümeyra KURT(UMKE) Kurtarma Ekibi 

Şoför Mustafa NURAL Kurtarma Ekibi 
  

TATBİKAT SENARYOSU:          

Seydişehir Devlet Hastanesi A Blok 1. kat Dahiliye Servisi 225 No’ lu oda da 14.12.2017 Perşembe 

saat 14.45 sularında elektrik prizi kaynaklı yangın çıkmıştır. Yangını ilk gören personel yangın var 

diye bağırarak tüm servisi uyarır. Yangına ilk müdahale olarak bir personel yangın tüpünü 

kullanırken diğer personel 202-4 tuşlar ve santrale arayarak haber vererek Kırmızı kod’ u başlatır. 

Kırmızı Kod Santral Memurunun pager cihazına düşünce görevli anons ile tüm hastaneye yangın 

çıktığını duyurur ve telsizle HAP Başkanı ve Olay Yönetim Ekibine yangını ve yangın yerini haber 

verir, sonra 112’yi arayarak itfaiyeye haber verir.  

Anonsu duyan Söndürme, Kurtarma, Güvenlik ve Teknik Servis Personelleri olay yerine acilen 

hareket eder, bu arada Olay Yönetim Ekibi Olay Yönetim Merkezinde toplanır. HAP Başkanı hemen 

Hastane İçi Yangın Standart Operasyon Prosedürünü (SOP) başlatır.  

Güvenlik Sorumlusu yangının çıktığı bölgeye gider, merdivenlerin boşaltılması kontrol dışı 

kullanılmaması ve hasta ve hasta yakınlarının güvenli bir şekilde tahliye edilmelerini sağlar. Hastane 

dışında trafiği kontrol altına alınmasını sağlar.  



Dâhiliye Servisinde yangın çıktığını duyan acil servis personelleri 1 sedye, 2 tekerlekli sandalye ve 3 

adet seyyar oksijen tüpü ile acil çıkış noktasına Dahiliye Servisinden tahliye edilen yaralıları Acil 

Servise götürmek için gelirler 

Kurtarma Ekibinden 4 kişi cildinde yanıklar olan bir hastayı sedye ile acil çıkış kapısına oradan da Acil 

Servise götürür, yardıma ihtiyacı olan 2 hasta ise personellerin yardımı ile yürüyerek acil çıkış 

kapısına oradan da acil servis personelleri tekerlekli sandalye ile acil servise naklederler. 

 

 

KONUŞMALAR VE GÖREVLER:          

KODLAR 

KIRMIZI KOD: YANGIN İHBARI 
(Yangını gören kişi 202-4’ü tuşlayarak bulunduğu yerin numarasını kodlayarak 
ve santrali arayarak kırmızı kodu başlatılır) 
MOR KOD: ACİL MÜDAHALE PLANI AKTİVASYONU 
Mor Kod, Hap Başkanı tarafından aktive edilir ve telsiz ve anons sitemi ile Olay 
Yönetim Ekibine(OYE) duyurulur 
SARI KOD: TAHLİYE  
Hap Başkanı tarafından Sarı Kod duyurusu yapılır,  santral tüm hastaneye sarı 
kod duyurusu yapar ve tahliyeye başlanır. 
YEŞİL KOD: ACİL DURUM SONLANDIRMA 
Hap Başkanı tarafından Yeşil Kod duyurusu yapılır ve santral tüm hastaneye 
yeşil kod duyurusu yapar ve tüm risklerin ekarte edildiği ve normal işleyişe 
geçilebileceğini bildirir. 
 

Abdullah Horoz 
(Dahiliye servis 
personeli) 

Abdullah Horoz (Dahiliye servis personeli söndürme ekibinde görevli yangını ilk 
gören kişi) hasta yakınının yangın var diye bağırarak odadan çıkması üzerine 
olay yeri olan 225 numaralı hasta odasına gider ve yangını görür, ‘’yangın var 
diye bağırarak’’  tüm servisi uyarır. 12 sayı numaralı Yangın tüpünü alarak 
yangına ilk müdahaleyi yapmak için girişimde bulunur. 

  (Koridorda kamera kaydı yapılacak) 

Birgül Tırak  
(Dahiliye Servisi 
Sorumlusu) 

Birgül Tırak Kırmızı Kod (202-4) tuşlar ve santrali arar, santrale ‘’1. Kat 225 
numaralı odada yangın çıktığını söyler’’ Servise gelen ekiplere destek olur. 

  (kamera kaydı yapılacak) 

Saliha Çınar 
Musa Ak 
(Santral Görevlileri) 

Saliha Çınar-Musa Ak pager’ e düşen Kırmızı Kodu alan ve yerini öğrenen 
santral görevlisi anons ile ‘’Dikkat Dikkat 1. Kat 225 numaralı oda KIRMIZI 
KOD’’  (3 kez tekrarlar) diyerek tüm hastaneyi uyarır. 112’yi arayarak itfaiyeye 
haber verir. Telsiz ile HAP Başkanına bilgi verir. Hap başkanının talimatı ile 3 
kez MOR KOD anonsu yapar ve Olay Yönetim Ekibi OYM’ ye gider. 
İlerleyen süreçte HAP başkanının verdiği SARI KOD(Tahliye) ve YEŞİL KOD (Acil 
durum sonlandırma, yani her şeyin normale döndüğünü bildirmek demektir) 
talimatını alınca anons sistemi ile ‘’Dikkat dikkat sarı kod’’/ ‘’Dikkat dikkat 
yeşil kod’’ diyerek tüm hastaneye duyurur. 
Santral görevlisi Hap başkanının verdiği talimatlarda anonslarını yapar. 
(Kamera kaydı yapılacak) 

Yunus Açıkgöz 
 (Hap Başkanı) 
Abdullah Ağılcı 

HAP başkanı Yunus Açıkgöz bildirimi alır almaz MOR KOD(Acil Müdahale 
Planı Aktivasyonu) başlatır. Telsiz ile arkadaşlar ‘’MOR KOD’’ der, Olay 
Yönetim Merkezine (OYM)(Dışarıda kurulan çadır) gelir. Standart Operasyon 



(Güvenlik Sorumlusu) 
Özgür Demirbaş 
(Operasyon şefi) 
Şengül Parlak 
(Kurumlar arası 
Koordinasyon şefi) 

Prosedürünü başlatır.  
Telsiz ile HAP ekibinden son durum hakkında bilgi alır. 
*Olay yerine giden Operasyon şefi Özgür Demirbaş 225 numaralı oda da çıkan 
yangına müdahale edilmeye çalışıldığı ancak kontrol altına alınamama 
ihtimalinin bulunduğunu söyler. Hap başkanı yangının büyüme ihtimaline 
karşı SARI KOD(Tahliye) ilan eder.  
*Güvenlik Sorumlusu Abdullah Ağılcı ‘’yangın çıkan A blok üzerindeki trafik 
güvenliği sağlanmıştır. Servislerde ki giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır,  
hastaların tahliyesi yapılmaktadır’’ der.  
*Kurumlar arası Koordinasyon şefi Şengül Parlak  
 ‘’2. Kattaki çocuk servisinin yangından ve dumandan etkilenme ihtimaline 
karşı Çocuk servisinden Nisaiye servisine yatay tahliye yapıldığını ve durumun 
kontrol altına alındığını söyler. 
Ara ara Hap Başkanına durum hakkında bilgi verilir. 
Operasyon şefi Özgür Demirbaş yangından etkilenen hastaların acil servise  
güvenli bir şekilde nakili yapıldıktan sonra Hap Başkanına bilgi verir. 
*Güvenlik Sorumlusu Abdullah Ağılcı yangın kontrol altına alındıktan sonra, 
Hap başkanına yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirir. 
HAP Başkanı her şeyin kontrol altına alınıp, hastane işleyişi anlamında bir 
sıkıntı olmadığı, normal işleyişe geçilebileceğini tüm ekiple bilgi alışverişi 
yaparak karar verir. Telsiz ile YEŞİL KOD(Acil Durum Sonlandırma)  ilan eder. 
Telsiz ile yeşil kod ilanını alan santral görevlisi anons sistemi ile yeşil kod 
anonsu yapar. 

               (Operasyon yönetim merkezinde kamera kaydı yapılacak) 
 

Söndürme Ekibi 
Muammer Demirci 
(Ekip Şefi)        
İbrahim Ünal 
Abdullah Horoz          
Yılmaz Bostancı 
Yusuf Özgül  

Yangın anonsunu duyar duymaz ivedilikle olay yerine intikal ederler.  
*Muammer Demirci 1. Kattaki elektrik ve tıbbi gaz sistemini kesip 
söndürmeye yardımcı olur.  
*Yılmaz Bostancı yangın hortumunu açarak 225 no’ lu odaya koşar.   
(Gaz maskesi olacak) 
*Yusuf Özgül yangın hortumu bağlantısını yapar ve vanayı açar. Yılmaz 
Bostancı hortumla yangına müdahalede bulunur.  
*İbrahim Ünal 13 sayı numaralı tüpü alır ve yardımcı olmak için 225 nolu 
odaya koşar. 
Yangın anonsunu duyan Ali Koçakoğlu merkezi doğalgazı keser ve Güvenlik 
sorumlusuna bilgi verir.                         
(kamera kaydı yapılacak) 
 

Kurtarma Ekibi 
Mustafa Nural 
Erhan Yaşar (UMKE) 
Ersin Güçlüer (UMKE) 
Ahmet Ali Öksüz 
(UMKE) 
 

Mustafa Nural, Erhan Yaşar, Ersin Güçlüer ve Ahmet Ali Öksüz 225 nolu oda 1. 
yataktaki alev ve dumandan etkilenen hastayı şilte sedyeye koyup acil çıkış 
kapısına getirir. Acil Servisten gelen sedyeye alırlar, oksijen maskesini takar 
oksijen tüpünü açar ve hastayı acil servise nakil ederler. 
(kamera kaydı yapılacak) 

 ●Bu dört kişilik ekipte gaz maskesi olacak 
 

Kurtarma Ekibi 
Ramazan Esen 
Sümeyra Kurt (UMKE) 

 Ramazan Esen ve Sümeyra Kurt 224 numaralı odada dumandan etkilenen ve 
yürüyebilecek durumda olan iki hastayı kollarına girerek acil çıkışa getirirler, 
orada acil servisten gelen iki tekerlekli sandalyeyi kullanarak oksijenlerini 



takıp acil servise nakillerini yaparlar.    
  
 

Güvenlik Ekibi 
Abdullah Ağılcı 
(Güvenlik Sorumlusu) 
Emrullah Doğan 
Adem Gider 
Fatma Sayan 
 

*Emrullah Doğan Acil Çıkış noktasındaki trafik düzenlemesi, giriş ve çıkışların 
kontrollü yapılmasını sağlar ve güvenlik şeridini çeker.  
*Adem Gider 1. Kattaki güvenlik noktasında servisin giriş çıkışlarının 
kontrolünü sağlar.    
*Fatma Sayan Acil servisteki kontrolü sağlar. 
Tüm güvenlik görevlileri kontrolleri sağladıktan sonra Güvenlik Sorumlusu 
Abdullah Ağılcı’ ya telsiz ile bilgi verir. 
 

Tayfun Anıl Demir 
Volkan Bayındır 
Bayram Çenesiz 

Kırmızı kod anonsunu duyan Acil servis sorumlusu Uzm. Dr. Tayfun Anıl 
Demir, Dr. Volkan Bayındır ve Acil Servis Sorumlu hemşiresi Bayram Çenesiz’ 
in yönlendirmesiyle Acil servis ekibinden yeterli sayıda personel, acil servise 
hasta nakili için bir sedye, iki tekerlekli sandalye ve üç adet seyyar oksijen 
tüpü(oksijen setleri hazır olacak şekilde) ile yangının olduğu yerdeki acil çıkış -
A-kapısına giderler. Oradan alınan hastalar acil servise alınır ve müdahale 
edilir.  Elinde 2. derece yanığı olan ve dumandan etkilenen hasta 112 ile Yanık 
Ünitesinde yer ayarlanan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli yapılır. 
Sadece dumandan etkilenen, diğer iki hastaya acil serviste müdahale edilir.  

   (Kamera kaydı yapılacak) 
 

Hasta Nakil  

Acil servisten gelen komut doğrultusunda, hastaların sevk ihtimaline karşı, 
tüm hasta nakil ambulansları(2 nakil ambulansı)  sirenlerini çalarak acil servis 
önüne gelir. 2. Derece yanık olan ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk 
olan hastayı ambulansla sirenleri çalarak nakli gerçekleştirir. 
 

 

 

 
Hastanenin A blok ön duvarlarına Acil toplanma yerine gider tabelalarının 
görüntüsü alınacak. 
 
 

 

 

 
ACİL TOPLANMA YERİ tabelası yapılacak. SARI KOD anonsunu duyan ve tahliye 



edilen kişiler Hastane kantininin karşısında ki tabelayla da yeri gösterilen ACİL 
TOPLANMA YERİ’ ne gider ve YEŞİL KOD anonsunu duyana kadar bu alanda 
bekler. Bu yerin fotosu alınacak. 
 

İletişim şekli 
Telsiz 
Cep Telefonu 
 

Telsiz kullanacak kişiler: 
Yunus Açıkgöz 
Abdullah Ağılcı 
Şengül Parlak 
Özgür Demirbaş 
Saliha Çınar/ Musa Ak 
Ve Güvenlikte bulunan 3 telsizin frekansları da ayarlanıp Güvenlik görevlisi 
arkadaşlarla olan iletişimde kullanılacak. 
Tüm diğer iletişimlerde cep telefonu kullanılacak. 
 
 

 

*Tatbikat esnasında çalışan ve hasta güvenliği açısından tüm prosedürlere 
uyulması gerekmektedir. 
*Kesinlikle Tatbikat esnasında gülmek, poz vermek vb. durumlar olmayacaktır.  
 

Yelekler  
Tatbikat öncesi yelek giymesi gereken tüm görevlilere yelekleri dağıtılacak 
anonsu duyan herkes yelekleri giyinip o şekilde olay yerlerine gidecektir. 

 

SONUÇ:  

   *14.45’te KIRMIZI KOD anonsu ile başlayan tatbikatta ilk müdahale servis personeli ve hastanemiz 

Söndürme ekibi tarafından yangın tüpü ve yangın hortumu ile yapıldı, eş zamanlı olarak itfaiyeye 

haber verildi.  

   *HAP başkanı Hastane İçi Yangın Standart Operasyon Prosedürünü başlatması ile Olay Yönetim Ekibi 

14.46’da Olay Yönetim Merkezi olan bahçede kurulmuş çadırda toplandı ve olay yönetimi denetimli 

bir şekilde sağlandı. 

*2. derece yanığı olan ve dumandan etkilenen hastaların, UMKE eğitimi de almış olan Kurtarma 

Ekibi ile güvenli bir şekilde acil servis ekibinin de yardımıyla Acil servise nakli yapıldı. Diğer hastaların 

ve çalışanların SARI KOD anonsu ile tahliyesi gerçekleştirildi. 

*2. kat Çocuk servisinde ki hastaların, karşı servis olan Nisaiye servisine yatay tahliyesi yapıldı. 

*İtfaiye ekipleri gelmeden önce yangına müdahale edildi yangın kontrol altına alındı. Gelen itfaiye 

ekibi olay yerini kontrol etti, yangının tamamen söndürülmüş olduğu itfaiye ekibince de onaylandı. 

*14.50’de olay tamamen kontrol altına alınarak YEŞİL KOD ilan edildi. Anons sisteminden tüm 

hastaneye YEŞİL KOD anonsu yapılarak normal işleyişe geçildi.  

*Hasta ve çalışan güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşanmadı. 

*Tatbikat esnasında hastane anons sisteminde bazı birimlerde anons duyulmadığı ile ilgili geri dönüş 

oldu, teknik servise arıza hakkında bilgi verildi. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


