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2 ACİL SERVİS  1 0 1 
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MERKEZİNDE GÖREVLİ 
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DAĞITIM ÇİZELGESİ (Dış) 

Sıra Birim / Kurum Adet Basılı CD 
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4 

HAP hazırlama kılavuzu 

doğrultusunda dizayn 
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Direktörü 

Sıdıka 
ZENGİN 
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İÇİNDEKİLER 
BİRİNCİ BÖLÜM 

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) 
1,2,3,4 Kapak, Onay, Değişiklik Çizelgesi, İçindekiler 
5. HAP çerçevesi 
6. HAP amacı, hukuki dayanak 
7. HAP hazırlama komisyonu  
8. HAP’ın diğer paydaşlarla ilişkisi ve paylaşımı 
9. HAP konusunda toplumun bilgilendirilmesi 
10. HAP yıllık eğitim planı  
11. HAP yıllık tatbikat planı  
12. Afet risk değerlendirmesi ve risk azaltma planlaması (iç ve genel) 
13.Yapısal /Yapısal olmayan Risklerin Azaltılması Planlaması 
13.1. Yapısal risklerin azaltılması planlaması 
13.2. Yapısal olmayan risklerin azaltılması planlaması 
14. HAP organizasyon şeması  
15. Şemada yer alan makamların isim karşılığı 
16. HAP yedek yapılanması (org. şeması gibi) 
17. HAP görev tanımları 
18. Olay yönetim merkezi ve ekipmanı   
19. Hastane içi afet iletişim planlaması 
20. Kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları 
21. Hastane olay seviyeleri 
22. Olay bildirim akış şeması 
23. Acil müdahale planı aktivasyon seviyeleri 
24. Acil müdahale planının aktivasyonu için mekanizmalar 
25. Acil renk kodu 
26. Acil müdahale planının aktivasyon seviyeleri ile ilgili temel eylemler 
27. Hastanenin tıbbi kapasite artışı 
28. Özel alanlar, konumları ve toplanma yerleri 
29. Hastane afet triyaj alanı konumu, organizasyonu ve faaliyetler   
30. Acil servis ve hastane içi trafik akış planlaması 
31. Hastane dışı trafik akış planlaması 
32. Hasta kişisel eşyalarının yönetimi 
33. Görev yelekleri ve personel kimlik kartı 
34. HAP aktivasyonunda bilgi yönetimi  
35. Hastane güvenliği ve tesis güvenliğine yönelik planlama 
36. Lojistik yönetimi ve koordinasyonu 
37. Psikososyal destek faaliyetlerinin planlaması 
38. Ölü ve kayıplar ile ilgili planlama 
39. Olaya özel planlar 

39.1.Hastane İçi Yangın Özel Planı 
39.2.Kimyasal Olaylarda Hastane Yönetimi  
39.3.Hastanede Tahliye Gerektiren Durumlar Özel Planı 
39.4.Hastanenin İş Sürekliliğinde Özel Planı 
39. 5.Deprem Özel Planı 
39.6.Su Baskını Ve Sel Özel Planı 
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39.7. Terör Ve Sabotaj Özel Planı 
39.8.Hastane Alarm Kodları Ve Özel Durum Planlaması 

40. Standart operasyon prosedürleri (SOP)  
41. İş akış talimatları 
42. Departman/Servis/Birim müdahale prosedürleri 
43. Planlama sırasında hazırlanan formlar 
44. HAP hazırlama kılavuzunda yer alan diğer formlar 
45. Kayıtların tutulması ve alternatif planlama 
46. HAP Onayı 
47. EKLER  
 EK1.Güvenli Hastane Kontrol Listesi 
          EK2.Kaiser Risk Analizi 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
1. Hastane Binasının Fiziki Özellikleri 
2. Tıbbi, evsel nitelikli, tehlikeli ve radyoaktif vb. atık depoları (kapasiteleri ile 
belirtilmelidir) 
3. Hastanede hizmet veren departman/servis/birimler 
4. Günlük vaka kabul sayısı 
5. Mevcut ekipman, malzeme ve diğer kaynaklar 
6. Jeneratör Sayısı ve Gücü - Jeneratör Yakıt Tank Kapasitesi 
7. Su Deposu Kapasitesi 
8. Oksijen Tank Kapasitesi/ Yedek Tüp Sayısı 
9. Afet Deposu ve Kapasitesi 
10. Oksijen Tank Kapasitesi/ Yedek Tüp Sayısı 
11. Heliport Alanı 
12. KBRN Arındırma Ünitesi 
13. Morg Kapasitesi/ Artırılabilir Kapasite 
14. Nakil Ambulans Sayısı 
15. Hizmet Aracı Sayısı ve Kapasitesi 
16. İleri Tetkik ve Görüntüleme Kapasitesi 
17. Protokoller 
18. Krokiler 
19.Haberleşme 
20.HAP Onayı 
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 5. HAP ÇERÇEVESİ 
 

Bu plan, ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyindeki (İL-SAP) afet planlarıyla ve 
uluslararası genel kabul gören yaklaşımlarla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. 

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) 

Afet Risk Değerlendirme  
(Tüm Süreç Bileşenlerde) 

Önleme/Zarar 
Azaltma ve Hazırlık 

Müdahale 
Rehabilitasyon/ 

İyileştirme 

Bu çerçevede, HAP hastanede afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin 
fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere 

 Afet ve acil durum yönetiminin hastane işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince 

bütünleştirilmesi, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması, 

 Hastanenin kurulu bulunduğu yerleşimin mevcut ve yeni afet tehlikelerinin 

belirlenmesi, 

 Hastane afet risk değerlendirmesi, mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin 

önlenmesi, 

 Afetin etki, kayıp ve zararlarını azaltmak üzere etkili müdahale için hazırlık yapılması, 

 Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması,  

 Afet sonrası iyileştirme amaçlı geçici ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden 

planlanması. Olarak hazırlanmıştır.  

HAP, hastanenin çatı planıdır, kendi içinde üç ayrı plana daha sahiptir. Bunlar Acil Müdahale 
Planı, Olay Eylem Planı ve Olaya Özel Planlar’ dır.  

 
6.HAP Amacı, Hukuki Dayanak:  
Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesinde yapılan faaliyetler için hazırlanmış olan acil durum 
planıdır. İşyeri adresi: Cemal Sair sokak no:2 Mecidiyeköy/ŞİŞLİ/İSTANBUL. İşyerinde muhtelif 
masaüstü ve laptop bilgisayar, çalışma masaları, 2 adet asansör, ameliyat ekipmanları 
bulunmaktadır. Atık olarak tıbbi atık, tehlikeli atık ve evsel atık bulunmaktadır. İşyerinde 1 
adet merdivenden düşme sonucu yaralanmalı 1 adet iş kazası kaydı vardır. Meslek hastalığı 
kaydı bulunmamaktadır. Çalışanlar orta yaş grubu özel risk arz etmeyen gruptadır. 18 yaş altı 
çalışan bulunmamaktadır. Bu planın amacı, Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi sınırları içinde 
karşılaşılacak olan Acil durumlar öncesinde ve esnasında alınacak olan tedbirlerin ve 
sonrasında yapılması gereken eylemlerin belirlenmesi; planda yer alan her birimin 
personelini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir organizasyon 
sağlamaktır. 
 
a) Afetlerin neden olabileceği birincil ve ikincil etkileri kontrol ederek tahliye güzergâhlarının 
güvenliğinden emin olmak 
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b) Personel, hastalar ve yakınları arasında çıkabilecek panik ve kargaşayı önlemek, 
c) Güvenli tahliyeyi gerçekleştirmek, 
d) Tahliye bölgesine ulaşan personel ve hastaların mevcudunu belirlemek, 
e)  Başlangıç halindeki yangınlara müdahale etmek, 
f) Tehdit oluşturabilecek veya yangına neden olabilecek etmenleri ortadan kaldırmak, 
g) Mahsur kalanları –varsa– kurtarmak, 
h) İçeride ve dışarıda ilkyardım ve acil yardıma ihtiyaç duyabilecek personele ve hastalara bu 
hizmeti vermek ve uygun sağlık kuruluşlarına nakillerini sağlamak, 
ı) Hastanenin emniyetini sağlayıp, şüpheli kişilerin hastane ve hastane bahçesine girişlerine 
engel olmak,  
j) Haberleşme ve iletişim araçlarının çalışmaması durumunda İl /İlçe Sağlık Acil Sağlık 
Hizmetleri Birimi’ne haberci göndererek hastanenin durum ve taleplerinin iletilmesini 
sağlamak, 
k) Hasta teslimini kimlik kontrolü ve tutanakla gerçekleştirmek, sürecin uzaması halinde 
toplu bakım ve barınmayı sağlamak, 
l) Ailesi gelmeyen hastaları yetkililere teslim etmek, 
m) Bina ve tesisatta meydana gelebilecek basit tamir ve onarımları gerçekleştirmek ve 
bunlardan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırmak, 
n) Hırsızlık, yağma ve talana karşı güvenlik önlemlerini almak ya da önlem alınmasına yönelik 
talepte bulunmak, 
o) İstirahattaki personel ve personel ailelerini güvenceye almak (Mümkünse hastane içinde 
bir bölüm personel yakınlarını barındırmak için kullanılabilir ya da personelin ve yakınlarının 
acil durumda barınması için, sağlık kuruluşu, otel, misafirhane gibi bir kuruluş ile önceden 
protokol yapılabilir.) ve sağlık kuruluşuna gelmelerini sağlamak, 
p) Hastanenin en kısa sürede hizmete başlayabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 
r) Personeli tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetlerin gerçekleştirilmesi yönünde eğitmek, gerekli 
planlamayı yapmak ve tatbikatlarla planları geliştirmek. 
 
6.1. HUKUKİ DAYANAK: 20 Mart 2015 tarih ve 29301 Resmi Gazetede yayımlanan “Hastane 
Afet Ve Acil Durum Planları (HAP)Uygulama Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır. 
 
6.2.KAPSAM: Bu Plan, Hastane Yöneticisi veya görevlendireceği personelin sorumluluğunda 
tüm hastane birimlerinin afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası alması gereken tedbirler ile 
hastane birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği koordinasyon ve karşılıklı 
yardımlaşma esaslarını kapsar. 
 
TANIMLAR 
 
Bu Planda geçen; 
 
Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
Hastane: Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi 
HAP: Hap (Hastane Afet Ve Acil Durum Planı): Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il 
düzeyinde (İL-SAP) afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, 
hastanede afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanenin fiziksel ve fonksiyonel 
olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi 
sağlamak amacıyla yapılan planı, 
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Hastane Afet Ve Acil Durum Planı Hazırlama Komisyonu: HAP’ ın hazırlanması sürecine 
aktif olarak katılan ve planı hazırlayan komisyonu, 
 
HAP ofisi: Büyük ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ ın hazırlanması, 
güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve 
kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını, 
          
Ekip: Birim Yöneticisi veya Sorumlusuna bağlı oluşturulan ekipleri,  
           
Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, 
teknolojik veya insan kaynaklı olayları,  
 
Acil yardım: Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta 
kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma ve diğer 
ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımları, 
 

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi: İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan ve İstanbul 

İlinde veya yapılan protokol ile karşılıklı yardımlaşma yapılacak olan bir başka İlde meydana 

gelebilecek olan herhangi bir afete karşı hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü ve afet meydana 

gelmesi durumunda her türlü sevk ve idarenin yapıldığı mekân ve teşkilatı, 

 

Olay Yönetimi Merkezi: Hastane bünyesinde kurulan ve İstanbul İlinde gelebilecek olan 

herhangi bir afete karşı hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü ve afet meydana gelmesi 

durumunda her türlü sevk ve idarenin yapıldığı mekân ve teşkilatı, 

 
Hastane UMKE timi: Hastane personelinden, UMKE temel eğitimi almış ve biri doktor olmak 
üzere beş sağlık personelinden oluşan timi, 
  
İl-Sap (İl Sağlık Afet Ve Acil Durum Planı): İl sınırları içerisindeki tüm sağlık kurumlarının afet 
yönetiminin tüm evreleri önleme /zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon 
/iyileştirme) gözetilerek hazırlıklı olmasını ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz 
sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve illerde 
uygulamaya giren, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planı, 

 
Acil Müdahale Planı: Hastane Afet ve Acil Durum Planı’nın (HAP) Müdahale bileşeni 
çerçevesinde, afet ve acil durumlara zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müdahalenin 
organizasyonu, müdahale aşamaları, olay yönetim sistemi, yönetim ekibi, yönetim merkezi, 
yönetim araçları ile ilgili standart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümanını, 

 
Müdahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve 
çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmayı, 
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Olay Eylem Planı: Acil Müdahale Planı’nın etkinleştirilmesiyle, olay süresince tanımlanan 
zaman dilimlerinde müdahale, hedef ve stratejilerin belirlenmesi, gerçekleştirilen eylemlerin 
değerlendirilmesi, uygulamaların her aşamada gidişata göre geliştirilmesi için yapılan planı, 

 
Olaya Özel Plan: Hastanenin Acil Müdahale Planı’nda yer alan genel işleyiş, standartlar ve 
kuralların yanı sıra olayın özelliğine, etkenlerine göre yapılması gereken spesifik hazırlıkları 
içeren planı, 
 
Afet Stoku: Hastanenin acil durum ve afetlerle, en az ilk 72 saat kendi imkanları ile baş 
edebilmesi amacıyla; hasta, hasta yakınları ve personel için hazır bulundurması gereken 
yiyecek, içecek, tıbbi malzeme, ekipman ve donanımı, 
 
İş Sürekliliği: Hastanenin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek dahili ve/ veya harici 
olaylara, işleyişi etkileyebilecek her türlü kesinti durumuna (elektrik, su, doğal gaz, tıbbi 
gazlar vb.) karşı hazırlıklı olması; bu durumlarla önceden kararlaştırıldığı, planlandığı, tatbikat 
ve diğer yöntemlerle test edildiği şekilde baş edebilmesinin sağlanmasını, ifade eder 
 
7. HAP HAZIRLAMA KOMİSYONU 
 
7.1 . Aşağıda HAP hazırlama Komisyon Üyeleri Bulunmaktadır. 

 

Sıra No Adı ve Soyadı Görevi 

 
1 

 
DR. MUHİTTİN KÜLLÜ 

 
Başhekim/Mesul Müdür 

 
2 

 
FATMA KURT 

 
Başhemşire 

 
3 

 
GÜLER SİNANOĞLU 

 
Acil Servis Sorumlusu 

 
4 

 
SAADETTİN BURSA 

 
İdari Müdür 

 
5 

 
NURCAN KARADUMAN 

 
Ameliyathane Sorumlusu 

 
6 

 
ZAHİDE ÇAPAR 

 
Sorumlu Hemşire 

 
7 

 
HÜSEYİN KESİK 

 
Laboratuvar Sorumlusu 

 
8 

 
SIDIKA ZENGİN 

 
Kalite Yönetin Direktörü 

 
9 

 
İLKNUR GÖNENÇ 

 
İş Güvenliği Uzmanı 

 
10 

 
NAİL KAYGISIZ 

 
Teknik Servis Sorumlusu 

   

7.2.Kuruluşu: Hastane Yöneticisi Başkanlığında oluşturulmuştur.  Form– 1 dedir. 
 
7.3.Görevi: 
7.3.1.Afetten Önce; 
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 Hastanenin tehlike ve risk analizini yapmak, 
 Mevcut durumu belirlemek, 
 Hastane ile ilgili tüm bilgileri toplamak, 
 Hastanenin afet ve acil durumlardaki ihtiyaçlarını belirlemek, 
 Acil Durum Servislerini belirlemek ve personel görevlendirmek, 
 Hastane Afet Planını hazırlamak, doküman haline getirmek, onaylatmak ve dağıtımını 

yapmak, 
 Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine 

duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar. 
 
7.3.2.Afetlerde/olağanüstü hallerde; 
 Afete hazırlık önlemlerini bir kere daha gözden geçirerek önlemlerin alınmasını ve 

müdahale çalışmalarının Hastane Afet Planı’na uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
 Afet sonrası hastanenin hasar görmesi veya kapasitesinin yetersiz hale gelmesi 

durumunda olay komutanıyla birlikte sahra hastanesinin kurulmasına ve hastanenin 
geliştirilmesine karar vermek, 

 
7.3.4.Afetlerden sonra;  hasar durumuna göre hastanenin işler hale getirilmesi ve kullanılan 
veya kaybolan malzemenin yerine konması için gerekli önlemleri almak ve iyileştirme 
çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 
  
7.4. HAP’ın Güncelleme Periyodu ve Yöntemi: Hastane yöneticisi başkanlığında HAP 
hazırlama komisyonunu her yılın başında hastanenin planını ve yıllık HAP eylem planını 
hazırlar/günceller. HAP hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan plan HAP başkanı 
tarafından onaylanarak Genel Sekreterliğe gönderilir.  
  

8. HAP’IN DİĞER PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİSİ VE PAYLAŞIMI: 
   

8.1. İç Paylaşım: Planın güncellenmiş hali her yıl 1 Şubat tarihine kadar resmi yazı ve CD ye 
kaydedilerek İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Onaylanan plan, HAP ofisinde dijital 
ortamda bulundurulur ve hastane içinde ilgili tüm birimler ile paylaşılır.  

 
8.2.Dış Kurumlarla Paylaşım: HAP’ta yer alan diğer hastaneler ve kurumlarla plan 
onaylandıktan sonra ilgili bölümler paylaşılır. 

 
9. HAP KONUSUNDA TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ:  
HAP hasta yakınlarına verilen ders konuları arasında anlatılır. 

 
10. HAP EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLARI 
 
10.1 HAP Eğitimleri: Hastane Afet Planında görev verilen personele, Sivil Savunma Servisleri 
ve Yangın Acil Durum Ekipleri ile tüm personele; afet, yangın, kurtarma, tahliye konularında 
teorik ve pratik eğitimler verilir. 
 
HAP uygulayıcı eğitimlerine HAP komisyonunda bulunması zorunlu olan kişiler katılır. Bu 
kişilere ek olarak HAP komisyonunda tarafından belirlenen kişiler de HAP uygulayıcı 
eğitimlerine katılır. 
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Yılsonu HAP Eğitim Rapor Formu (form 45) doldurularak İl/İlçe Sağlık Acil Sağlık Hizmetleri 
Birimi’ne gönderilir. 
 
11. HAP Tatbikatları 
 
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. Tatbikat senaryoları; ilk tatbikatlarda basit 
ve tek konu içeren senaryo, daha sonra karmaşık ve birden çok konu içeren karmaşık 
senaryolarla devam edilir. Her tatbikat rapor ile kayıt altına alınır. 
Tatbikat yapmadan önce HAP kapsamında önerilen eğitimler gerçekleştirilir. Gerekirse 
tatbikat konusuna özel, tatbikat öncesi eğitim yapılır. Öncelikle masa başı tatbikatı yapılır. 
Saha tatbikatına; tatbikat konusuna uygun olarak diğer kurumlar da iştirak edebilirler. İlde 
yapılacak olan genel kapsamlı tatbikatlara da dahil olunarak saha tatbikatı gerçekleştirilebilir. 
Tatbikat tarihleri yıllık eğitim ve tatbikat programında yer alır. Tatbikat tarihi ve saati, aylık 
çalışma/nöbet listesi yapılmadan en az beş gün önce personele ve ilgili birimlere duyurulur. 
Hastanede kadrolu ya da sözleşmeli çalışanlar davet edildikleri tatbikata katılmak 
zorundadır. Tatbikatlara HAP hazırlama komisyonu üyeleri katılmalıdır. Hastane İL-SAP 
tatbikat senaryolarında görevlendirilirse ayrıca tatbikat yapılmasına gerek yoktur.  

 
HAP Tatbikat Rapor Formu(Form 44) doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. 
          
12. AFET RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK AZALTMA PLANI 

 
Hastane binasının fiziki özellikleri:  
Alt Yapı ve Teknik Hizmetler: Hastanemizde teknik hizmetler Teknik Hizmetler çalışanları 
tarafından yürütülmekte olup bir afet durumunda da bu faaliyet devam edecektir. Alt yapı ve 
teknik hizmetlerin aksamadan düzenli olarak yürütülmesi için Teknik Hizmetler  koordineli 
çalışarak, aksayan alt yapı ve teknik hizmetlerin hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesini 
sağlayacaktır. Hastanemiz Teknik serviste mesai dışında nöbetçi teknisyen bulunmaktadır. 
Hastane imkânları ile giderilebilecek arızaların onarımını yapmaktadır. Hastane imkânları ile 
giderilemeyen arızalar için Hastane dışından teknik personel çağrılabilecektir. Elektrik 
kesildiğinde jeneratörler otomatik devreye girer ve hastanenin elektriğini sağlar.  1 adet 
jeneratör mevcuttur. Elektrik panosu(Enerji merkezi) kazan içindedir. Hastanemizde 40 ton 
ve 20 ton 2 adet içme su deposu suyu mevcuttur. Su depoları idareli kullanımla hastanenin 
bir haftalık su ihtiyacını karşılayacaktır.  
Haberleşme Hizmetleri: Hastanemizde hastane içi santral ile haberleşme mevcuttur. Bir afet 
durumunda telefonlar kilitlendiğinde, elektrik kesildiğinde veya santralin zarar görmesi 
halinde hastane içi haberleşme el telsizleri ile sağlanacaktır. Ayrıca telsiz telefonların 
kullanılabilmesi için Teknik servis elemanları derhal arızaya müdahale edecekler, 
giderilemeyen arızalar için ise Bakım sözleşmesi yapılan firma elemanları çağrılacaktır.  
İlk Tedavi alanı: İlk tedavi alanı olarak triyaj alanı kullanılacak (Otopark burada hastalar ilk 
değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra kırmızı, sarı ve yeşil alanlara yönlendirilecekler ve 
tedavileri bu alanlarda devam edecektir. İlk tedavisi yeterli olan hastalar (ayaktan tedavi 
edilen hastalar) dışında kalanlar ilgili birimlere gönderilecektir.  
Malzeme ve İlaç Tedariki: Hastalara ilk müdahale için gerekli tıbbi cihaz, sıhhi sarf 
malzemeleri ve ilaçlar hastane eczanesi ilaç depolarından veya “Yataklı Tedavi Kurumları 
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İşletme Yönetmeliği (madde 19) gereği temin edilecektir. Teknolojik gelişmeler sonucu 
malzeme ve cihazlarda yaşanan sık değişiklik, miadlı malzeme ve finansal zorluklar nedeniyle 
stoklama yapılamadığı için depomuzda yedek cihaz bulundurma yolu kullanılamamaktadır. 
Ancak miadlı olmayan ve standart olan malzemeler stoklanmış olup, belirli periyotlarla 
ihtiyaç hallerinde satın alınarak bulundurulmaktadır.  

 
 Günlük vaka kabul sayısı: 7 HASTA/GÜN 
 Nöbetçi Uzman Sayısı: 0 
 Acil Servise Başvuru Sayısı: 15 HASTA/GÜN 
 Poliklinik Başvuru Sayıları:75 HASTA/GÜN 

 
12.1. Hastane Risk Değerlendirmesi:  
Risk analizi ve Güvenli Hastane Formu EK –1 “dedir. 
Kaiser risk analizi EK-2 dedir. 
 
12.1.1. İç Riskler 
İç risk analizi, HAP Hazırlama Komisyonu tarafından, hastane içerisindeki tüm birimlere 
yangın ve deprem riski haricinde birimlerinde bulunan afet risklerinin neler olduğu, bunlara 
karşı alınan önlemler ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğu sorularak hazırlanmıştır. 
Bu çalışma ile iç riskleri aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır:    
 
12.1.1.1. Su Depoları - Su Baskını Riski  
Hastane binasında su baskını riski oluşturan,  2 adet su deposu bulunmaktadır. Depoların 
bakımları rutin olarak Teknik İşler Birimi tarafından yapılmaktadır. Bu katlarda görev yapan 
personel depolarda ortaya çıkabilecek arızalar karşısında ne şekilde hareket etmeleri 
gerektiği konusunda bilgilidirler.  

 
Aşırı yağışlı havalarda hastane binalarının çatı katlarında da su baskını riski ortaya 
çıkmaktadır. Çatı akmalarına karşı düzenli olarak izolasyon ve bakım çalışmaları 
yapılmaktadır.  

 
12.1.1.1.2. Risk Minimalizasyonu İçin Alınan Tedbirler 
1. Hastane binaları etrafında bulunan lagarların temizliği düzenli aralıklarla teknik servis 
elemanlarınca yapılır; denetimi Teknik İşler Birimi tarafından gerçekleştirilir. 
2. Lojistik Sorumlusu’ nun sorumluluğunda kum torbaları tedarik edilir. 
3. Hastane binalarının su tesisatı periyodik olarak kontrol edilir.  
4. Musluklar, sifonlar vb. açık bırakılmaz.  
5. Düzgün çalışmayan / bozuk musluk, sifon, ve giderler birim sorumluları tarafından Tesisat 
Atölyesi’ne bildirilerek tamir edilmesi / değiştirilmesi sağlanır.  
6. Gece çalışılmayan birimlerin sorumluları çıkarken muslukların kapalı olup olmadığını 
kontrol eder. 
7. Su tesisatı lokal olarak kesinti yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her bloğun suyu blokta 
bulunan vanadan kesilebilir. 
8. Tüm çalışanlar su vanasının yerini bilir. Su vanasının etrafı gerektiğinde kolayca 
ulaşılabilmesi için boş bırakılır. 
9. Ana boru hattında sıkıntı varsa su, kazan dairesindeki vanadan kesilerek arıza giderilir. 
10. Katlarda su baskını meydana geldiğinde olayı ilk gören birim sorumlusuna haber verir.  
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11. Güvenlik Amirliği / Gece Nöbetçi Amirliği – 152 aranarak olay hakkında bilgi verilir. 
12. Arıza bildirimi için:  
Hafta içi: Tesisat Atölyesi – Teknik Servis 146 (dahili tlf) 
13.Arızanın giderilmesinin ardından temizlik şirketi elemanları tarafından ortamın temizliği 
yapılır. Ortam dezenfekte edilir ve havalandırılır. 
 
12.1.1.2. Yoğun Bakım Üniteleri  
1.Kesici ve delici aletlerle yaralanma riski: Yoğun bakım Ünitesi’nde bu sebepten 
kaynaklanabilecek kazaları önlemek için "Kesici - delici alet atık kutusu" kullanılmakta ve 
ünitede görev yapan yoğun bakım ekibine yönelik gerekli eğitimler verilmektedir. Bu tür 
kazalara maruz kalan Yoğun Bakım ekibine yönelik gerekli testler (hepatit marker, vb.) 
yapılmaktadır. 
2.Röntgen ışınlarına maruz kalma riski: Yoğun bakım Ünitesi’nde, portable röntgen cihazı ile 
çekimi gerçekleştiren teknisyen kurşungeçirmez yelek kullanmakta, düzenli olarak dozimetri 
ile maruz kaldığı ışın miktarı için ölçüm yapılmaktadır. Çekim esnasında ünite içerisinde kalan 
Yoğun Bakım ekibi ünite dışına çıkarılarak ışın alması önlenmeye çalışılmaktadır. 
3.Oksijen / hava / azot gazı sistemine bağlı kaza riski: Kullanılan hava, azot protoksit, 
oksijen ihtiyacı merkezi sistemden karşılanmakta ve arıza durumlarında kontrol panelinden 
alarmlar kontrol edilmektedir. 
4.Bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riski: Bulaşıcı hastalıklara yönelik olarak gerekli kişisel 
koruyucu güvenlik malzemeleri kullanılmakta ve izolasyon önlemleri mevcut olup aktif olarak 
uygulanmaktadır. 

 
Hastane ortamında bulaşıcı hastalıklar risk teşkil etmektedir. Yoğun bakım Ünitesi 
(1.basamak), Yenidoğan Yoğun Bakım (1. Basamak), Anestezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Acil 
Servis sürekli risk altında olan birimlerdir. 
Hastane ortamında damlacık, solunum, temas ve kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı 
hastaların, yakınlarının ve hastane çalışanlarının korunmasını ve güvenli bir ortamda bakım 
verilmesini sağlamak ve hastane içinde bulaşı engellemek amacıyla İzolasyon Prosedürü 
hazırlanmıştır. 
 
12.1.1.3. Ameliyathaneler: Sterilizasyon ünitesinde otoklavın bulunduğu alanda cihazların 
aşırı ısınmasından kaynaklı düşük düzeyde risk bulunmaktadır. Sterilizasyon ünitesinde özel 
bir havalandırma sistemi bulunmadığı ve bölümden ısı kontrolü yapılamadığı için 
havalandırma yetersiz kalmaktadır. Patlama riskine karşı personel eğitimi yapılmıştır. 
Sıcaklığın kontrolü için klima takılmıştır.  
12.1.1.4 Biyokimya Laboratuvarları 
12.1.1.4.1.Kullanılan kimyasal ve biyolojik maddelerden kaynaklanan riskler: 
Kimyasal maddelerden kaynaklanan riskler: Laboratuvarımızda, sağlık açısından toksik ve 
koroziv etkili; fiziksel açıdan da patlayıcı, yanıcı ve reaktif kimyasallar kullanılmaktadır. Bazı 
kimyasallar kazara diğer bazı kimyasallarla karşılaşırsa ciddi güvenlik sorunları doğabilir. 
Geçimsiz kimyasalların; depolanma/saklanma ve taşınma esnasında, laboratuvarda çalışma 
esnasında, kimyasal atık biriktirilmesi ve imhası esnasında ve genel olarak bilgi eksikliğinde 
kazara birbirleriyle karşılaşması olasılığı vardır. Laboratuvar çalışanlarının kimyasal 
maddelere temas, soluma ve benzeri yollarla maruz kalma riski bulunmaktadır. 
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Biyolojik maddelerden kaynaklanan riskler: Laboratuvarımızda kan, idrar, BOS ( beyin 
omurilik sıvısı ), balgam, gaita ve semen gibi biyolojik materyallerle çalışıldığından, 
çalışanların ve ortamın bu materyallerle temas ve kontaminasyon riski bulunmaktadır. 
Laboratuvarlarda kimyasal ve biyolojik maddelerin kullanımı ve depolanması ile ilgili alınacak 
tedbirler ile personel ve yüzey kontaminasyonu halinde yapılması gerekenler ayrıntılı olarak 
“KBRN – TURUNCU KOD” başlığı altında yer almaktadır. 
12.1.1.4.2. Patlama riski: Otoklav cihazının ısınması sorun yaratmaktadır.  Bundan kaynaklı 
oluşabilecek herhangi bir patlama riskine karşı merkezi klima sistemi vardır. Ancak klima 
kapasitesi yeterli gelmemekte ve özellikle yaz aylarında sıcaklık riski artmaktadır. Besiyeri 
ünitesi laboratuvarda oda içine yerleştirilmiştir, odanın koridora açılan tek kapısının 
haricinde acil çıkış kapısı bulunmamaktadır. 
12.1.1.4.3. Doğalgaz kaçağı riski: Steril ortam elde etmek için kullanılan bek alevlerinde her 
hangi bir kaçak olduğunda, laboratuvarımız içinde gaz kaçağını saptayacak dedektörlerimiz 
mevcuttur. 
12.1.1.5. Kan Merkezi  
12.1.1.5.1.Işın cihazı arızalanmasından kaynaklanan riskler: Işınlama cihazı 
bulunmamaktadır. 
12.1.1.5.2.Radyoaktif kaynakla ilgili riskler: Olağanüstü bir durumda sistemin elektriği 
kesilir. Cihazın kapağı kapalı tutulur. Hastane Radyasyon Koruma Sorumlusu’na haber 
verilerek (Dahili: 158) doz ölçümü yaptırılır. Bu süreçte kaynak etrafına kişilerin 
yaklaşmaması için emniyet tedbirleri alınır. Kaynak ve cihazla ilgili son durum TAEK’e bildirilir. 
12.1.1.5.3.Toplu bağışlar ile iş yükünün artması riski: Acil durumlarda toplu kan bağışlarının 
yapılması söz konusu olduğunda, artan iş yükünü karşılamak için göreve çağırılacak 
personelin listesi önceden hazırlanmış, ilgili kişiler bilgilendirilmiştir. 
12.1.1.6. Mutfak 
12.1.1.6.1.Patlama riski: İslim kazanlarının doğru kullanılmaması sonucu patlama riski 
oluşturma riski vardır. Vana ayarları yapılarak tedbir alınmaktadır. Personel doğru kullanımı 
hakkında eğitilmektedir. 
12.1.1.6.2.Doğalgaz kaçağı riski: Doğalgaz kaçağının olması durumunda zehirlenme riski 
vardır. Tedbir olarak gaz algılama dedektörü bulunmaktadır. 
12.1.1.6.3. Yiyeceklerin bozulma riski: Soğuk depoların motorlarının bozulması durumunda 
yiyeceklerin bozulması riski vardır. Motorun bakımları firma tarafından yapılmaktadır. 
Düzenli olarak depo ısıları kontrol edilmektedir. 
12.1.1.6.4.Besin zehirlenmesi riski: Mutfakta çalışan personelin besin hijyenine dikkat 
etmemesi besin zehirlenme riski oluşturmaktadır. Bu konuda  personel eğitilmekte ve bu 
kişiler sürekli denetlenmektedir. Oluşabilecek her türlü besin zehirlenme riskine karşılık  
günlük numune alınmaktadır. Firma günlük ürettiği yemekleri ve dağıttığı kahvaltılıkları ve çiğ 
malzemeleri (salata, meyve vb.) steril kaplara numune olarak almakta ve 72 saat kilit sistemi 
olan buzdolabında saklamak zorundadır. Herhangi bir şekilde yönetim tarafından talep 
edildiğinde test edilmeye hazır bulundurmaktadır. Kontrolü tarafımızca denetlenmektedir. 
Numuneyi alan kişiler belirlenmiş olup bu konuda eğitim almışlardır.  
12.1.1.7.Jeneratör Daireleri Ve Trafolar 
Jeneratör 1 adet 220kW yer almaktadır. Jeneratör Dairesi ve trafolar için aşırı yüklenme riski 
mevcuttur.  
 
Jeneratör Daireleri ve Trafoların Güvenliği İçin Alınan Genel Korunma Tedbirleri: 
1.Görevlilerden başkasının girmesi yasaktır. 
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2.İçeride sigara içilmesi yasaktır. 
3. Jeneratörün bakımı,  periyodik ( aylık / altı aylık / yıllık )  olarak yaptırılır.  
4.Jeneratör Dairesi 24 saat açıktır ve teknik personel tarafından sürekli kontrol altında 
tutulur. Görevli teknisyenler, arızalara derhal müdahale ederler. 
5. Yangın söndürme tüpleri cihazları mevcuttur. 
Hastane içerisinde meydana gelen tüm elektrik ve elektrik aksamı ile ilgili tüm işlemler Teknik 
İşler Birimi’ne bağlı olarak çalışan Elektrik teknisyenleri tarafından yapılır. 
 
12.1.1.8.Kazan Dairesi 
Kazan Dairesi, hastanenin B Katında yer almaktadır.  
 
Kazan dairesinde bulunan kazan ve brülörlerin patlama riski vardır. Patlama riskine karşı 
kazanların ve brülörlerin günlük, haftalık ve aylık bakımları teknik servis tarafından 
yapılmaktadır. 
 
Kazan Dairesinin Güvenliği İçin Alınan Genel Korunma Tedbirleri: 
1.Kazan Dairesi’ne görevlilerden başkasının girmesi yasaktır. 
2.Kazan Dairesi içerisinde sigara içmek yasaktır. 
3.Su pompaların bakımı, dışarıdan hizmet alımı ile periyodik olarak yaptırılır. 
4.Doğalgaz sisteminin bakımı, dışarıdan hizmet alımı ile periyodik olarak yaptırılır. 
5.Kazan Dairesi 24 saat açıktır ve teknik personel tarafından sürekli kontrol altında tutulur. 
6.Kazan Dairesi’nde doğalgaz sızıntısını algılayan, gaz dedantörlerini otomatik kesen altı adet 
seronit vanası mevcuttur. 
7.Görevli teknisyenler, su pompalarında, kazanlarda ve doğalgaz sisteminde meydana gelen 
arızalara derhal müdahale ederler. 
8. Kazan Dairesi güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenir. 
9. Kazan Dairesi’nde yangın erken algılama dedektörleri ve yangın söndürme cihazları 
mevcuttur. 
 
12.1.1. 9.Oksijen Santrali (Birimi)  
Hastanenin oksijen ihtiyacını karşılamak üzere hastane dışında özel tüp deposu  
bulunmaktadır. Tankların dolumu, ihaleyi alan firma tarafından yapılmakta, işlerliği 
sağlanmaktadır.  
Oksijen, karbondioksit, azot ve krio gazı Oksijen Santrali’nde bulunur. İhtiyaç halinde 
buradan temin edilir. 
Oksijen Santrali’ne (birimine) girişler sadece görevli teknisyenler tarafından yapılmakta, 
atölye içerisindeki ortam sürekli temiz tutulmakta, uyarıcı levhalar bulundurulmaktadır. 
Mevcut su baskını riskine karşı Oksijen Santrali’nin (birimin) girişindeki lagarların düzenli 
temizliği yapılmaktadır.  
 
Oksijen Santralinin Güvenliği İçin Alınan Genel Korunma Tedbirleri: 
1.Oksijen Santrali 24 saat açıktır. Görevli teknisyenler basıncı düzenler ve sistemin düzgün 
işlemesini sağlarlar. 
2.Oksijen Santrali güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenir. 
3.Oksijen Santrali’ne görevlilerden başkasının girmesi tehlikeli ve yasaktır. 
4.Oksijen Santrali içerisinde sigara içmek yasaktır. 
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5.Oksijen Santrali’nde yangın erken algılama dedektörler ve yangın söndürme cihazları 
mevcuttur. 
 
12.2. Genel Riskler 
 
Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi'nin dış afetler için risk analizi; HAP Hazırlama Komisyonu 
tarafından 29.12.2017’da geçmiş yıllara ait veriler dikkate alınarak Güvenli Hastane Kontrol 
Listesi düzenlenerek hazırlanmıştır. 
 
Hastanemiz için riskler ve alınan temel önlemler aşağıda belirtilmiştir:  
12.2 - İç Riskler: (Hastanenin içinde meydana gelebilecek olaylar için)  
12.2.1. PATLAMA ve YANGIN: Bina katlarının çeşitli yerlerinde duvara monte edilmiş yangın 
alarm sistemine bağlı ikaz düğmeleri bulunmaktadır. Binanın her katında koridor ve oda 
tavanlarına yangın algılama alarm sistemi,  mutfakta sprinkler ve gaz dedektörü 
bulunmaktadır. Her katın muhtelif yerlerine yangın söndürme cihazları konulmuştur ve 
yangın hortumları yerleştirilmiştir. Yangın tüpleri her ay Teknik Servis tarafından kontrol 
edilip kayıt altına alınır. Söndürme itfaiye amirliğince yapılacaktır. Hastanedeki elektrik 
sistemi otomatik sigortalar ile donatılmıştır. Panolardaki sigortaların hangi odaya ait olduğu 
belirtilmiştir. Tehlike anında elektrik şalterini kapatmak ve tehlike yaratabilecek diğer 
sistemleri (asansör, merkezi sistem azot ve oksijen vb.) tehlike yaratmayacak şekilde devre 
dışı bırakmak ile ilgili Elektrik Teknisyeni, Teknik Hizmetler Müdürü ve Sorumlusu 
sorumludur. Hastane personeli arasında yangınla mücadele ekipleri oluşturulmuştur. Bu 
ekipler tahliyeden önce yangın varsa yangınla mücadele ederek yangının söndürülmesini 
sağlayacaklardır. Bu ekipler ve görevli personel listesi ekte yer alan Yangın Emniyet Planı’nda 
belirtilmiştir. Tüm personel itfaiye gelinceye kadar mevcut araç gereçler ile yangına 
müdahale ederek kontrol altına almaya çalışacaklardır. 

 
Jeneratör ve enerji merkezinde oluşacak bir patlama ve yangın için jeneratör kapısı kilitli 
tutulmaktadır.Jeneratörün içinde yangın tüpü bulundurulmaktadır. "Yanıcı Madde ile 
Yaklaşma" uyarı yazıları mevcuttur.  
Kazan dairesinde Yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürücü bulundurulmaktadır.  Gaz 
sızıntısını algılayan dedektör bulunmaktadır. Doğalgaz sızıntısının anlaşılması için gaza İGDAŞ 
tarafından sarımsak kokusu verilmiştir. Gaz kesme vanası “Medikal Gaz –Vakum sistemi 
Bakım Formu”na göre aylık periyodik olarak kontrol edilmektedir.  
Ameliyathane Atık yönetimi eğitimleri verilmektedir. Uygun tıbbi atık poşet ve kapları, poşet 
bağlama ve etiketleme bilgilerini içeren tıbbi atık bilgilendirme föyü mevcuttur. Atıkların 
sınıflandırılma tablosu bulunmakta ve kişisel koruyucular kullanılmaktadır. Tehlikeli atıkların 
sınıflandırma tablosu mevcuttur. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmaktadır. Kimyasallar 
devrilmeye sebep olmayacak şekilde dolaplarda alt raflarda, sınıflarına göre ayrılmış şekilde 
ve yanmaz metal dolaplarda depolanmaktadır. Malzeme güvenlik bilgi formları ilgili yerlere 
asılmıştır. Kimyasal sıçramalarına karşı göz yıkama solüsyonu, formaldehit için dökülme 
saçılma kiti mevcuttur, kullanımı konusunda eğitim verilmektedir. Formaldehit için dökülme 
saçılma kiti mevcuttur, kullanımı konusunda eğitim verilmektedir. Oksijen tüpü kullanma 
talimatı hazırlanıp ilgili yerlere asılmıştır. Tüpler sabit ve dik vaziyettedir. Düzenli aralıklarla 
teknik kontrol yapılmaktadır ve bakım kartları üzerlerine asılmaktadır. Her ameliyat sonrası 
aletler sterilizasyon ünitesine gönderilmektedir. Kesici aletler kapalı kaplar içerisinde 
saklanmaktadır. Hasta sonrası alan temizlenirken kişisel koruyucular kullanılmaktadır. İç 
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ortam hava kalitesi ve aydınlatma ölçümleri yapılmaktadır. Enfeksiyon açısından gerektiğinde 
Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından gerekli uyarılar yapılmaktadır.  

 
Sterilizasyon ünitesinde Gürültü ölçümü yapılmıştır. Kişisel koruyucu ekipmanlar 
bulunmakta kulaklık bulundurulmaktadır. Kimyasallar devrilmeye sebep olmayacak şekilde 
dolaplarda alt raflarda, sınıflarına göre ayrılmış şekilde ve yanmaz metal dolaplarda 
depolanmaktadır. Kimyasal sıçramalarına karşı göz yıkama solüsyonu, formaldehit için 
dökülme saçılma kiti mevcuttur, kullanımı konusunda eğitim verilmektedir. Kalibrasyon ve 
elektriksel güvenlik testleri yapılmaktadır. İş Kazası,ramak kala ve meslek hastalığının 
mutlaka kayıt altına alınması, haber verilmesi konusunda uyarılmıştır. Birimlerde lateks 
içermeyen eldiven bulundurulmaktadır.  
 
Biyokimya laboratuvarında Atıkların sınıflandırılma tablosu bulunmakta ve kişisel 
koruyucular kullanılmaktadır. Tehlikeli atıkların sınıflandırma tablosu mevcuttur. Alınmış 
önlemlerin uygulanması saha denetimlerinde kontrol edilmektedir. Alana hasta girişleri 
önlenmektedir. 
 
Yemekhane Tüm personele hijyen eğitimi verilmiştir. Günlük temizlik düzenli olarak 
sağlanmaktadır. Haşere kontrol noktaları mevcuttur. El yıkama uyarıları mevcuttur. Her 
yapılan iş ve kullanılan ekipman ile ilgili yazılı talimat mevcuttur. Bunlarla ilgili eğitim 
verilmektedir. 
 
Çatı katının ve terasın çarpma ihtimaline karşı tüm önlemler alınmış,  Yangın tüplerinin 
kontrolleri periyodik olarak yapılmıştır.  
Servislerde yenidoğan çocukların kaçırılması riskine karşı “Pembe Kod Prosedürü” ne göre 
uygulanacaktır.  
Sabotaj, rehinalma, terör ve şiddet olaylarına karşı “Beyaz Kod Prosedürü” ne göre 
uygulanacaktır.  
 
12.3 - Dış Riskler: (Hastanenin dışında meydana gelen olaylar sonucunda çok sayıda hasta 
gelmesi)  
12.3.1. Aşırı Doluluk: Hastane bölgesinde, uçak, tren kazası gibi kitlesel yaralanmalar, salgın 
hastalık (zehirlenme) v.b. durumlarda hastaneye bir anda hizmet kapasitesinin çok üzerinde 
hasta veya yaralı gelmesine yol açabilecektir. Burada da oluşabilecek kaos yine fazladan can 
kaybına yol açabilecektir. Acilde gerçekleştirilen başvurular, acil servis, yoğun bakımlar ve 
servis yatak kapasiteleri ile doluluk oranları her yarım saatte bir 112 Acil Şube Müdürlüğü 
(Armakom)’ne bildirilmektedir. Acil kapasitesini aşacak yoğunlukta ise poliklinik hizmetleri 
durdurulup bu alanlar bu hastalar için kullanılacaktır.  
Hastane içinde ve hastane dışında acil sağlık durumu olduğunda ya da başka sebeplerle çok 
sayıda hasta başvurusu olmuş ise hemen ilgililer aranır, “Acil Servis İşleyiş Prosedürü” ne 
göre hareket edilir. Öncelikli olarak devreye sokulan “Hastane Afet Planı Triaj Ekibi” 
müdahale eder. Çok sayıda hasta başvurusu olduğunda hastanede bulunan sedyeler ve boş 
yataklar hava koşullarına göre “Toplanma Alanı” düzenlenerek hastalarımızın ilk müdahalesi 
yapılır. En kısa sürede hastalarımızın “Hasta Kayıt Yatış Ve Taburculuk İşlemleri Prosedürü” 
ne göre ilgili katlara veya kabul edilemeyecek hastaların “Hasta Transfer Prosedürü” ne göre 
ilgili kurumlara transferi sağlanır.  
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Kurum içerisinde zehirlenme, toplu kaza vb. durumlara çalışan personelin maruz kalması 
durumunda ilgili kurumlara hastaların yönlendirmesi yapılır.  
 
Bu çalışmaya göre genel riskler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

 
1. Yangın 

2. Çoklu Yaralanmalar 

3. Deprem 

4. KBRN 

5. Siber Saldırılar 

 

12.2.1. Yangın: Hastane içerisinde mevcut yangın riski için alınan korunma tedbirleri   
ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
 
12.3.2.Çoklu Yaralanmalar: Doğal afetler, trafik kazaları, kimyasal, biyolojik ve nükleer 
saldırılar, toplu eylemler, terör saldırıları, spor karşılaşmaları vb. olaylar neticesinde hastane 
içinde veya hastane dışında meydana gelen çoklu yaralanmalara en sistemli ve hızlı şekilde 
müdahalede bulunabilmek için travma ünitesi ( Şişli Etfal Hastanesi Yetişkin Acil Servis )ne 
yönlendirilir.  
 
12.3.3.DEPREM: Deprem riski karşısında hastane içerisinde bulunan hasta, hasta yakınları ve 
personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirler, sarsıntı 
esnasındaki ve sonrasındaki hareket tarzı ve sarsıntı sonrası depremden etkilenen 
afetzedelere verilecek tıbbi hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 
 
12.3.4.KBRN: Hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan 
personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirler ile KBRN 
ajanlarına maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde 
dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeler ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler  ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) : Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 
ajanlarla etkilenme demektir. Kitle imha silahları kullanılabilir. Endüstriyel kazalarda bu 
ajanlarla etkilenim söz konusu olabilir. Hastanemizde Radyoloji bulunmakta, patlama veya 
kazaya sebep olabilecek kimyasallar bulunmamaktadır.  
 
KOD TURUNCU 
Hastanemizde ya da çevresinde kontaminant maddelere karşı tehlike kimyasal, biyolojik, 
radyasyonel ya da nükleer madde yayılması riski olduğunda devreye girer. Ani gelişen 
tehlikeli madde sızıntısı durumunda risk altındaki kişilerin kurtarılması, sızıntının mümkünse 
sınıflandırılması ve ortadan kaldırılması ve ilgili yetkililerin haberdar edilmesi amaçlanır. 
Sistem olayı ilk gören ya da şüphelenen personelin santrali uyarması ile başlar. Santral 
güvenlik amirini bilgilendirir ve genel anons sisteminden olay bölgesi söylenerek Turuncu 
Kod alarmını verir. Tüm personelin olaydan haberdar olması ve olayın engellenmesi ve zarar 
görülmemesi konusunda önlem alması sağlanır. 
Kontaminasyon: Personel, araç ve gerecin KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) 
harp maddelerine maruz kalarak kirlenmesidir. 
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Dekontaminasyon: Kontaminasyonun giderilmesi amacı ile yapılan fiziksel ve kimyasal 
temizleme işlemidir. 
Sıcak Bölge: Olayın etkilediği kirli bölgedir, 
Ilık Bölge: Sıcak ile soğuk alanlar arasında kalan, aslında temiz olup, sıcak alandan gelenlerin 
kirlettiği bölgedir. Bu alanda arındırma çalışması yapılır. 
Soğuk Bölge: Olaydan hiç etkilenmemiş tertemiz bölgedir. 
Öncelendirme: Hastaların aciliyetlerine göre tedavi sırası belirleme 
Özel giysi: Gaz maskesi, filtresi ve özel kauçuktan yapılmış koruyucu elbise, eldiven ve galoş 
 
12.3.5.SİBER SALDIRILAR 
Bilgisayarlar günümüzde sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sağlık 
kuruluşları çoğu işlemi bilgisayarlar ve bilgisayar destekli tıbbi cihazlar ile yapmaktadır. Bu 
sağlık kuruluşları için kolaylığın yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. 
 
Bilgi – işlem sistemlerinde; veri kaybı, veri deformasyonu, veri iletişiminde kısıtlılık ve 
verilerin yetkili olmayan kişilerin eline geçmesi gibi afetlerin yaşanması mümkündür. Bu 
afetlerin nedenleri; yazılım / donanım hataları, insan hataları ve içeriden veya dışarıdan 
yapılan saldırılar olabilir. 
- Yazılım / donanım hataları; kullanılan yazılımda var olan güvenlik açıkları, sunucu 
bilgisayarın çökmesi ve fiziksel hasarlardır.  
- İnsan hataları; kaza ile dosyaların silinmesi, şifrelerin bilinçsizce seçilmesi, şifrelerin 
kaybedilmesi veya yetkisiz kişilerle paylaşılmasıdır.  
- Dışarıdan veya içeriden yapılan saldırılar; virusler, wormlar, hacker / cracker saldırıları, 
lisanslı olmayan yazılım kullanılması, kötü niyetli personel, bilişim sistemi parçalarının fiziksel 
olarak çalınmasıdır. 
 
12.3.5.1. RİSK MİNİMALİZASYONU İÇİN ALINAN TEDBİRLER 
1. Veri yedeklemesi yapılır. 
2. Donanım yedeklemesi yapılır. 
3. Yetkiler görevler ile sınırlandırılır. 
4. Verilere yalnızca yetkisi olanlar, kimlik bilgileri ve şifreleriyle ulaşabilir. 
5. Bilgisayarlara ve tıbbi cihazlara kullanıcılar dışında fiziksel erişim sınırlandırılır. 
6. İnternet erişimi farklı derecelerde sınırlandırılır. 
7. Hastane bilgisayar ve otomasyon ağı güncel ve güçlü bir güvenlik duvarı ve anti  – virüs 
yazılımı ( Symantec ) ile korunmaktadır. 
8. Konu ile ilgili olarak personele eğitim verilir. 
 
12.3.5.2.VERİLERİN YEDEKLENMESİ  
 
Hastane İşletim Sistemi ortamında bulunan bilgilerin yedeklenmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 
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13.Yapısal /Yapısal olmayan Risklerin Azaltılması Planlaması 
13.1 Yapısal Risklerin Azaltılması: Hastanenin tüm binaları depreme karşı dayanıklıdır. 
Zemin etütleri mevcuttur. Yapısal dayanıklılık testi sonucu aşağıdadır. 
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13.2 Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması: Hastane binalarında deprem ve diğer afetler 
sırasında düşüp zarar verebilecek her türlü eşya, malzeme ve tehlikeli maddeler sabitlenir.  
Kaçış yolları her zaman temiz tutulmalı, kaçış yollarına kapatacak ağır eşyalar konulmaz.  

 
Sabitleştirilmemiş araç-gereçler sağa sola savrularak hem yaralanmalara hem de işlev dışı 
kalarak sağlık hizmetinin sunumunda aksaklıklara neden olurlar. Hastanemizde yapısal 
olmayan hasarı hafifletme çalışmaları personel, hasta ve ziyaretçilerin, raf, masa, dolap 
vb.den düşen malzemeler ile kitaplık, buzdolabı gibi ağır nesnelerin hareketinden 
kaynaklanan yaralanmalarını engellemeye yönelik yapılmaktadır. 
Hastanenin koridorlarında ve her odasında tespit edilen sabitlenmesi ihtiyari malzemelerin 
listesi oluşturulmuş ve sabitlenme çalışmaları başlatılmıştır. 
Tesis Yönetimi ve Güvenliği komitesi tarafından 3 ayda bir detaylı hastane turu 
gerçekleştirilmekte, riskler ve eksiklikler tespit edilerek DÖF düzenlenmesi suretiyle kayıt ve 
takip altına alınmaktadır. 
Açıkta kalan kablo, bağlantısı eksik priz, kapaksız buat deliği vb. eksikliklerin tespiti ve 
giderilmesi için düzenli tur ve gözlem sağlanmaktadır. 
Hastanemizde yapılan çalışmalar arasında oksijen tüplerinin sabitlenmesi, yüksek dolap ve 
rafların çalışma alanlarından uzak yerlere yerleştirilmesi, hareketli hasta yataklarının tekerlek 
kilitlerinin aktif hale getirilmesi ve kontrol edilmesi yer almaktadır. 
Işıklı acil durum çıkış yönlendirme tabelaları mevcuttur. Tüm çıkış yollarında (koridor, 
merdivenler) yönlendirme levhaları bulunmaktadır. 
Bütün bu yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması faaliyetlerinin, binanın genel bakım-onarım 
süreci içerisinde yer alması sağlanarak, teknik servis personeli tarafından periyodik 
kontrollerinin yapılması, bozulan, işlev dışı kalan unsurların tamir edilmesi sağlanmalıdır. 
 

YOTA PLANLAMASI 

Elektronik ve Elektrikli Cihazlar: 

 20 kg.a kadar olan cihazlar, 2 veya 3 adet plastik klipsli şerit ile 

 35 kg.a kadar olan cihazlar 1 veya 2 dokuma kayışı ile plastik klipsli şerit ile 

 40 kg.a kadar olan cihazlar 4 adet plastik klipsli şerit ile 

 60 kg.a kadar olan 4 dokuma kayışı kullanarak sabitlenir. 

 Bu cihazların altına kaydırmaz malzeme konulması deprem sırasında cihazların kayma 

riskini azaltacaktır. 

 Olası bir deprem sırasında kayabilecek fakat devrilme olasılığı olmayan alçak ve hafif 

elektronik cihazlar “cırt bant” şeritlerini cihazın altına, karşılıklı kenarlara gelecek şekilde 

yapıştırılır. Cihazın yüzeyine cırt bant yapıştırmak mümkün değilse, cihazın altına 

tamamını kaplayacak şekilde kaydırmaz plastik örtüler koyarak da kayma riski azaltılır. 

Mobilyalar: 

1-DOLAPLAR: Dolaplar arkadaki duvara sabitlenir. Sabitleme elemanları arka panele eşit ve 

düzgün dağıtılır gerekirse dolgu malzemesi kullanılarak, sabitleme elamanlarının arası 1.25 

metreden fazla olmamalıdır. 

2-RAFLAR: Yanları ve arkası açık raflar, sabitlenmeden önce yan ve ön tarafından sağlam 

profillerle çapraz şeklinde desteklenmelidir. Raflar ortada ve uzun ise, zemine ve tavana, kısa 

ise, sadece zemine sabitlenebilir. 
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Beyaz Eşyalar: 

Tekerlekli veya 130 kg.a kadar olan ile 65 kg.a kadar olan alçak ve tekerleksiz eşyalar duvara 

sabitlenir. 

120 kg.a kadar olan tekerleksiz eşyalar duvar girintisine, 130 kg.a kadar olan tekerlekli 

eşyalar köşeye sabitlenir. 

Isınan veya gaz bağlantısı olan tezgah üstü cihazlar metal L profili ile vida ve gerekiyorsa 

dübeller kullanarak sabitlenir. 

Asılı Duran Eşyalar: 

Tablo, lamba, ayna, saksı, v.b. eşyalar “kanca vida” ve “deprem mumu” ile sabitlenir. 

Dolaplar ve Dekoratif Eşyalar: 

Özellikle ağır nesneleri barındıran dolaplarda “mekanik kilit” veya “çocuk güvenlik kilitleri” 

kullanılmalıdır. 

Çıt-çıt ve mıknatıslar yalnızca hafif nesneler bulunan dolaplarda kullanılır. 

Dolap raflarında içlerinde bulunan alçak eşyaların kayma olasılığını azaltmak için “kaydırmaz 

plastik örtüler” kullanılır. 

Değerli ve kırılabilir eşyalar, tabanlarından “deprem mumu” ile sabitlenerek bu eşyaların 

devrilme olasılıkları azaltılabilir. 

Raflarda Duran Eşyalar: 

 Tıbbi malzeme, 

 Tehlikeli kimyasal maddeler, 

 Dosyalar için; 

Her rafın ortasına, takılıp çıkarılabilen ahşap ya da metal çıta yerleştirilebilir. Rafların önüne, 

elastik bant ya da tel de eklenebilir. Kutucuklar yerleştirilebilir. 
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14.HAP ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HAP Başkanı 

Halkla İlişkiler 

Sorumlusu 

HAP Sekreteryası Kurumlar Arası 

Koordinasyon 

Sorumlusu 

Tıbbi Teknik 

Danışma Kurulu 

İş Güvenliği 

Sorumlusu 

Operasyon Şefi 

Alan 

Sorumlusu 

Psikososyal 

Sorumlusu 

Tehlikeli Madde  

(KBRN)Sorumlusu 

Altyapı 

Sorumlusu 

Tıbbi Bakım 

Sorumlusu 

Güvenlik 

Sorumlusu 

Planlama Şefi Lojistik Şefi Finans Şefi 

Dokümantasyon 

Sorumlusu 

Durum 

Değerlendirme Sor. 

Acil Durum 

Sonlandırma Sor. 

Personel ve 

Malzeme Yön.Sor. 

İnsan Kaynakları 

Sorumlusu 

Sağlık Otelciliği 

Hizmetleri Sor. 

İlaç ve Tıbbi 

Malzeme Sorumlusu 

Cihaz ve Araç 

Gereç Sorumlusu 

Faturalama 

Maliyetlendirme 

Sorumlusu. 

Satınalma 

Sorumlusu 

Hukuk-

Tazminat 

Sorumlusu 

Tahakkuk 

Sorumlusu 
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15.HAP ORGANİZASYON ŞEMASINDA YER ALAN MAKAMLARIN VE GÖREVLİLERİN 

KARŞILIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAP Başkanı 

Mesul Müdür 

Muhitttin Küllü 

Halkla İlişkiler 

Sorumlusu 

Murat Eker 

HAP Sekreteryası 

Kalite Yönetim Dir. 

Sıdıka Zengin 

Kurumlar Arası 

Koordinasyon Sor. 

Hastane İdari Müdürü 

Saadettin Bursa 

Tıbbi Teknik Danışma 

Kurulu 

İş Güvenliği Sor. 

İş Güvenliği Uzmanı 

İlknur Gönenç 

Operasyon Şefi 

Teknik Servis 

Nail Kaygısız 

Alan Sorumlusu  

Sorumlu Hemşire 

Güler Sinanoğlu 

Planlama Şefi 

Başhemşire 

Fatoş Kurt 

 

Lojistik Şefi 

Satınalma ve Depo 

Sorumlusu 

Fatih Bahat 
 

 

Finans Şefi 

Muhasebe 

Nurdan Boztepe 

Personel ve 

Malzeme Yön.Sor. 

Sorumlu Hemşire  

Zahide Çapar 
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16.HAP YEDEK YAPILANMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

17.HAP GÖREV TANIMLARI 

HAP BAŞKANLIĞI 

HAP BAŞKANI GÖREV KARTI  
1.Acil durum uyarısı hangi kaynaktan gelirse gelsin doğrulamaya çalış ve acil durum planını aktive et.  
2. Afet komuta merkezini aç.  
3. Acil durumlar organizasyon şemasını aç ve isimleri kontrol et.  
4. Organizasyon şemasında boş kalan görevler için atama yap.  
5. Her ana birimin çalışacağı yakın bir alan belirle.  
6. HAP başkanına bağlı ana birimlerin şeflerini çağır.  
7. Ana birimlere birer telsiz ve görev kartlarını ver.  
8. Lojistik biriminden binanın hasar raporunu al, kullanma veya boşaltma kararı al.  
9. Planın idare ve organizasyonunu disiplinin altında yürüt.  
10. Hastanede boş yatak ve ameliyathane olmasını sağlat.  
11. Genel durum hakkında Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusundan bilgi al, duruma göre önlem al.  
12. Personel planlaması yaptır.  
13. Tıbbi malzeme akışını sağla.  
14. İaşe ve ısınma olanaklarını, sorunlarını bil, önlem al.  
15. Çevre hastanelerle koordinasyon içinde ol.  
16. Belediye ve valilik kriz merkezleri ve ambulans servisleriyle uyum içinde çalış. 

 

HAP Başkanı 

Mesul Müdür Yard. 

Adnan Helvacı 

Halkla İlişkiler 

Sorumlusu  

Nesli ESEN 

 

HAP Sekreteryası 

Gece Amiri 

Ferdi Erdoğan 

Kurumlar Arası 

Koordinasyon 

Sorumlusu 

Gülhan İmam 

Tıbbi Teknik Danışma 

Kurulu 

 

İş Güvenliği Sorumlusu 

İş Güvenliği Uzmanı 

İlknur Gönenç 

Operasyon Şefi 

Teknik Servis 

Şenol Aksoy 

Alan Sorumlusu  

Sorumlu Hemşire 
Murat Köse 

Planlama Şefi 

Nurcan 

KARADUMAN 

Lojistik Şefi 

Satınalma ve Depo Sor 

Erkan KÜÇÜKTAŞ 

Finans Şefi 

Muhasebe 

Dursune Cihan 

Personel ve Malzeme 

Yön.Sor. Hüseyin 

Kesik 
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HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU GÖREV KARTI  
Personel, hasta ve hasta yakınları ve basını da içerecek şekilde iç ve dış paydaşlara HAP Başkanı 
tarafından onaylanan bilgilerin iletilmesini sağlar.  
1. Afet alarmı verildiğinde afet komuta merkezine ulaş.  
2. HAP başkanından görev ve belgelerini al.  
3. Tedavi alanlarının biraz uzağında çalışma yeri belirle.  

4. Topladığın bilgileri düzenli olarak bir basın bildirisi ile afet komutanı onayladıktan sonra basına ver.  
5. Ziyaretçi veya basın mensubu girişlerini düzenle, medya mensuplarının giremeyeceği alanları belirle, 
güvenlikle beraber çalış.  
6. Medyayı takip et, önemli bilgileri afet komutanına ilet.  

7. Afet sırasında yapılan haberleşme ve alınan kararları karar kütüğüne kaydet. Haberleşme sorumlusu 
ile paylaş.  
8. Tüm hastane, sivil savunma, kriz merkezleri ile iletişimi sağla. Haberleşme sorumlusu ile koordineli 
çalış.  
9. Medya yolu ile halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları konusunda durum değerlendirme ve insan 
gücü sorumlusu ile işbirliği yap.  
HAP başkanına rapor ver. 

KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU GÖREV KARTI  
Hastane Olay Yönetim Merkezi’nde diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişime geçer, afet ve acil durum 
ile ilgili bilgi akışını sağlayan yetkili kişi olarak görev yapar.  
1. Acil durum alarmı verildiğinde afet komuta merkezine ulaş.  
2. Afet komuta merkezinin dışında ve biraz uzağında çalışma yeri belirle.  
3. Acil durumun büyüklüğü, yayılımı ve doğası ile ilgili bilgi topla.  

İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU GÖREV KARTI  
1. İş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliğinden ve kişisel koruyucu ekipmanların temini ve 
kullanımının kontrolünden sorumludur.  
2.Hasta, personel ve ziyaretçilere yönelik mevcut ve olası tehditleri takip ve tespit eder.  
3. Tehlikeli durumları takip eder ve azaltmak için gerekli önlemleri alır.  
4. Sağlığı ve hayatı tehdit eden acil durumlarda HAP Başkanının onayıyla her türlü operasyonu 
durdurmaya yetkilidir.  

TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU 

HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda 
acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti verir.  

 
 
 
 
 
 
 
Tıbbi Teknik Danışma Kurulu’nda 
Olması Önerilen Alanlar 
 
 

BİYOLOJİK / ENFEKSİYÖZ OLAYLAR DANIŞMANI  
GÖREV KARTI  
TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU  
HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik 
konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı 
için gerekli danışmanlık hizmeti verir.  

HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, biyolojik ya da bulaşıcı 
hastalıklara acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti 
verir.  

KİMYASAL OLAYLAR DANIŞMANI  
GÖREV KARTI  
TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU  
HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik 
konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı 
için gerekli danışmanlık hizmeti verir.  

HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, spesifik kimyasal olaylarla 
ilgili acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti verir.  
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RADYOLOJİK / NÜKLEER OLAYLAR DANIŞMANI  
GÖREV KARTI  
TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU  
HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik 
konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı 
için gerekli danışmanlık hizmeti verir. 

HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, radyolojik ve nükleer 
olaylarla ilgili acil müdahale yanıtı için danışmanlık hizmeti verir.  

HUKUK BÜROSU DANIŞMANI  
GÖREV KARTI  
TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU  
HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik 
konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı 
için gerekli danışmanlık hizmeti verir.  

 Hastanenin afet ve acil durumlara yanıtı ile ilgili konularda, 
HAP Başkanı’na ya da bölüm şeflerine hukuki danışmanlık 
hizmeti verir.  

RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANI  
GÖREV KARTI  
TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU  
HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik 

konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı 

için gerekli danışmanlık hizmeti verir. 

Hastanenin Risk yönetimi ve zarar azaltma politikaları 
konusunda, HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine danışmanlık 
hizmeti verir.  

TIBBİ ETİK DANIŞMANI  
GÖREV KARTI  
TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU  
HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik 
konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı 
için gerekli danışmanlık hizmeti verir.  

 HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine, tıbbi etik konularında 
danışmanlık hizmeti verir.  

HAP SEKRETERYASI GÖREV KARTI  
HAP temsilciliği/birimi/ofisinde görevli olan personel tarafından afet ve acil durum planının aktive 

edilmesi ve olay yönetim merkezinin açılması ile Olay Yönetim Ekibi tarafından istenilen bilgilerin 

toplanması, kayıt altına alınması gibi verilen talimatları yerine getirir. 

 

OPERASYON EKİBİ 

OPERASYON ŞEFİ GÖREV KARTI  
1. Afet alarmı verildiğinde afet komuta merkezine ulaş.  
2. Ekibini topla görevlerini ver.  
3. Ekibindeki alan sorumluları ile devamlı temas halinde ol, çalışmalarını planla. 

4. Hastanenin fiziksel şartlarını kontrol et, boşaltılması gereken alanları belirle afet komuta merkezine 
bildir.  
5. Hastanede mevcut telefonları ve santrali kontrol et. Devamlı çalışır halde bulunmasını sağla.  
6. Hastanenin ısınma, havalandırma sistemini kontrol et.  
7. Binada asansör ve merdivenlerin kullanılıp kullanılmayacağına karar ver.  
8. Hastaların bina dışında emniyetli yerlere yerleştirilmesini sağla.  
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9. Binada asansörde kalan olup olmadığını kontrol et.  

ALAN SORUMLUSU GÖREV KARTI  
1.Hastane dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda, olay yerinde müdahale için gerekli 
personel, araç, gereç, malzeme ve ilaç gibi destek kaynaklarını organize eder ve yönetir. Operasyon 
Şefi ile koordinasyon içerisinde çalışır.  
2. Sorumluluğu altındaki klinik hizmetleri ve klinik destek hizmetlerini organize eder ve yönetir. 
3. Yatan hastaların tedavisinin sağlanmasını temin eder, yatan hasta alanlarını yönetir ve kontrollü bir 
şekilde hasta yatış ve taburcu işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 
4. Ayaktan hastaların tedavi olmalarını sağlar, ayaktan tedavi alanlarını yönetir. 
5. Acil servise gelen hastaların acil tıbbi bakımlarının yapılmasını sağlar. 
6. Hastaneye başvuran çok sayıda yaralının tedavi önceliklerini belirleyebilmek için Triyaj Alanının 
tanımlandığı şekilde kurulmasını sağlar. Gereksinim duyulan tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemeyi ve 
personeli talep eder. Yaralıların öncelik sırasına göre değerlendirilmesini ve gerekli tedavi alanlarına 
yönlendirilmesini sağlar. 
7. Yoğun bakım birimlerini yönetir ve hizmete devamlı hazır bulundurulmasını sağlar. Yapılmış olan 
planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağlar. Tıbbi cihaz ve malzeme 
ihtiyaçlarını belirler ve talep eder. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım 
ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir. Çalışan personelin yönetiminden sorumludur. 
8. Ameliyathaneleri yönetir ve hizmete sürekli hazır bulundurulmasını sağlar. Yapılmış olan 
planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağlar. Tıbbi cihaz ve malzeme 
ihtiyaçlarını belirler 
ve talep eder. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını 
saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir. Çalışan personelin yönetiminden sorumludur. 
9. Anestezi İhtiyaca göre yedek personeli göreve çağırır. Gerekiyorsa yedek cihazları devreye sokar. 
Vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini göz önüne alarak ameliyathane çalışma listelerini 
düzenler. Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli süreçlerin aksatılmadan 
yürütülmesini sağlar. 
10.Laboratuvarları yönetir ve hizmete sürekli hazır bulundurulmasını sağlar. Yapılmış olan 
planlamalar doğrultusunda kapasite ve yetenek artışını sağlar. Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını 
belirler ve talep eder. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını 
saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir. Çalışan personelin yönetiminden sorumludur. 
11. Görüntüleme birimlerinin yönetimi, hizmete sürekli hazır bulundurulması, yapılmış olan 
planlamalar doğrultusunda kapasite artışının sağlanması, gerekli tıbbi cihaz ve malzemenin temini, 
seyyar cihazların talep edilen yerlerde çalıştırılmasından sorumludur. Tahliye talimatı verilir ise 
tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir. Çalışan 
personelin yönetiminden sorumludur. 
12. Tesise ve altyapıya yönelik hasar tespitini yapar. Hastanenin altyapı sistemlerinin (enerji/ 
aydınlatma, su/atık su, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, binalar/alanlar, medikal gazlar vb.) 
sürdürülmesi ve onarımı için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir. 
13. Hastane için hayati önemi olan ana ve yedek enerji kaynaklarının ve aydınlatma sistemlerinin 
sürekliliğini sağlar. Onarılması için gerekli hizmetleri 
düzenler ve yönetir. 
14. Su ve kanalizasyon sistemlerinin sorunsuz çalışması için gerekli düzenlemeleri yapar. Onarılması 
için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir. 
15. Hastanenin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. 
Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir. 
16. Hastanedeki her türlü mekanik sistemin sürekli çalışır durumda tutulmasından sorumludur 
(asansör, otomatik kapı, giriş-çıkış kapıları vb.). 
17. Tıbbi gaz sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Medikal gazların klinik bakım alanlarına sevkini 
düzenler ve dağıtır. Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir. 
18. Hastane bilişim alt yapısının sürekli çalışır durumda olmasını sağlar, gerektiğinde yedek 
sistemlerin devreye alınmasından sorumludur. Alternatif tıbbi bakım sahalarında gerekli olan bilişim 
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altyapısını kablolu veya kablosuz olarak kurar ve çalışmasını sağlar. 
19. Hastane santrali; telsiz; çağrı cihazı vb. sistemlerin çalışır durumda tutulmasından, iç ve dış 
iletişimin sürekli sağlanmasından sorumludur. Çağrı cihazı ve telsizlerin bakımlı ve şarjlı tutulmasını 
sağlar. Gerektiğinde yedek sistemleri devreye sokar. Operasyonun seyrine göre ihtiyaç duyulan 
noktalara iletişim sistemi kurulmasını sağlar. 
20. Hasta, çalışan ve hastane güvenliği (emniyeti) ile ilgili tüm faaliyetleri (örneğin giriş-çıkış kontrolü, 
kalabalık ve trafik kontrolü, arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği vb.) yürütür ve 
koordine eder. 
21. Hastaneye giren ve çıkan kişileri izleyerek ve kontrol ederek hastanenin, çalışanların, hasta ve 
hasta yakınlarının emniyetini sağlar. 
22. KBRN olaylarına müdahale kapsamında tespit, izleme, dökülme/saçılma yönetimi, maruz 
kalanların, teknik ve acil dekontaminasyonunun yapılması ile hastane ve ekipman dekontaminasyonu 
çalışmalarının organize edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. 
23. Psikososyal destek faaliyetleri kapsamında kendisine bağlı alt ekiplerin faaliyetlerini organize 
eder. Hasta /hasta yakını ve çalışanların psikolojik olarak desteklenmesi için gerekli olan çalışmaları 
yürütür. 
 

PLANLAMA EKİBİ 

PLANLAMA ŞEFİ GÖREV KARTI 

Afet ve acil durumlarda operasyonlar ve kaynak yönetimi ile ilgili tüm verilerin toplanması ve analiz 

edilmesini; taktik operasyonlar için alternatifler geliştirilmesini; uzun dönem planlamaların 

başlatılmasını; planlama toplantılarının düzenlenmesini ve her operasyonel dönem için Olay Eylem 

Planı’nın hazırlanmasını sağlar. 

1. Acil durum alarmı verildiğinde afet komuta merkezine ulaş. HAP Başkanından komutanından görev 

ve belgelerini al. Ekibini topla, görev ver. Hasta ve yaralılara harcanan malzemenin kaydını kabaca tut. 

Harcanan malzemenin kaydını satın alma sorumlusundan al. Tüm diğer giderlerin kaydının 

tutulmasını sağla. 

2. Diğer birimlerin istediği malzeme veya diğer harcamaları öde, kaydını tutulmasını sağla. Araç, gereç 

kaynakların belirlenmesini sağla. İhtiyaç duyan bölümleri tespit et. Kaynakların dağıtımında 

önceliklerin belirlenmesini sağla. 

3. Tüm gelen personelin kaydının tutulmasını ve uygun yerlere gönderilmesini sağla. Kullanıma hazır 

yatak \ morg sayısını belirle. Operasyon şefiyle koordineli çalış. Bağışların kaydının tutulmasını, 

tasnifini, saklanmasını ve dağıtımını kontrol et. 

4. Gelen personelin her türlü (sağlık, gıda, temizlik, barınma, psikolojik) ihtiyaçlarının karşılanmasını 

takip et. Gönüllü çalışacakların organizasyonunu kontrol et. 

5. Afet planı organizasyon şemasının, afet anındaki durumunu belirle, Görev dağılımını uygulamadaki 

haliyle revize et ve afet komutanına bildir. 

6. Diğer hastanelerden gelen geçici çalışacak sağlık personeli sayısını tespit et, operasyon şefine bildir. 

7. Tüm bilgileri afet komutanına rapor et. 

PERSONEL VE MALZEME YÖNETİMİ BİRİM SORUMLUSU 

1.Afet ve acil durum süresince ihtiyaç duyulacak personelin, ekiplerin, binaların, malzemelerin ve ana 

teçhizatların durumları, konumları ve uygunlukları hakkında bilgi sağlamak; afet ve acil durum 

operasyonları için ayrılan tüm kaynakların listesini hazırlamakla sorumludur. 

2.Görevli ve gönüllü personelin durumu, konumu ve uygunluğu hakkında bilgi sağlar. 

3. Afet ve acil durumlarda destek için hastane stoğun da mevcut ve ayrıca dış kaynaklardan alınacak 

malzeme ve teçhizatın durumu, konumu ve uygunlukları hakkında bilgi sağlar. 

4. Mevcut afet ve acil durumla ilgili bilgileri toplar, işler ve veri akışını organize eder. Afet ve acil 
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durumla ilgili raporları hazırlar. Yaşanan olayla ilgili beklenen gelişmeler için öngörüler geliştirir. Olay 

eylem planında kullanılmak üzere bilgi/ istihbarat toplar, aldığı bilgileri ilgililere iletir ve gerekli 

haritaları hazırlar. 

5. Hasta bakım hizmeti dahilinde yatan ve taburcu olan hastaların konumlarını izler, kayıt altında 

tutar ve hastaneden ayrılan tüm hastaların takibini yapar. 

6. Tüm hasta yatakları ile birlikte tekerlekli sandalye ve sedyelerin durumları, konumları ve uygunluğu 

hakkında bilgi sağlar. 

7. Karar desteği vermek ve hastanenin mevcut durum analizini yapabilmek için ihtiyaç duyulan 

verilerin daha önce planlandığı gibi belli zaman aralıklarıyla hastane bilgi yönetimi sisteminden 

sorgulanarak raporlanması ve Planlama Şefinin onayı ile HAP Başkanına iletilmesinden sorumludur. 

8. Afet ve acil durumlarla ilgili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini de içine alacak şekilde tüm 

gelişme ve faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlar. İhtiyaç halinde 

belgelerin kopyalarını hazırlamak, afet ve acil durum dokümanlarını hukuki, bilimsel çalışma, finansal 

geri ödeme amaçları ve tarihsel veri niteliğinden yararlanmak için kayıt altına almak, korumak ve 

saklamakla sorumludur. 

9. Afet ve acil durumu sonlandırmak için gerekli faaliyetleri, tüm personel ve kaynaklar için 

belirlenmiş özel talimatlar kapsamında geliştirmek ve koordine etmekle sorumludur. 

 

LOJİSTİK EKİBİ 

LOJİSTİK ŞEFİ GÖREV KARTI 

Hastanenin afet ve acil durum yanıtındaki faaliyetler için gerekli hizmet, insan gücü, araç-gereç, gıda, 

su, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerin sağlanmasını organize eder ve yönetir. 

1. Acil durum alarmı verildiğinde afet komuta merkezine ulaş. 

2. Ekibini topla görevlerini ver. 

3. Ekibindeki alan sorumluları ile devamlı temas halinde ol, çalışmalarını planla. 

4. Hastanenin fiziksel şartlarını kontrol et, boşaltılması gereken alanları belirle afet komuta merkezine 

bildir. 

5. Hastanede mevcut telefonları ve santrali kontrol et. Devamlı çalışır halde bulunmasını sağla. 

6. Hastanenin ısınma, havalandırma sistemini kontrol et. 

7. Binada asansör ve merdivenlerin kullanılıp kullanılmayacağına karar ver. 

8. Hastaların bina dışında emniyetli yerlere yerleştirilmesini sağla. 

Binada asansörde kalan olup olmadığını kontrol et. 

9. Hastanenin iletişim sistemi, gıda, temizlik bilgi teknolojileri vb. hizmetlerinin sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi, ekipmanların sürekli hazır tutulması için gerekli organizasyonu yapmakla sorumludur. 

10. Haberleşme ve bilgisayar donanımı ile personeli sağlar. İç ve dış haberleşme ile bilişim 

uygulamalarını organize eder. 

11. Hastalar/hasta yakınları, personel/aileleri, gönüllüler ve ziyaretçiler için gıda-su temini, yemek 

hazırlama/dağıtım hizmetlerinin organizasyonunu ve sürdürülmesini sağlar. 

12. Hasar ve arıza varsa ilgili birimlere bildirir. İhtiyaca göre yedeklerini devreye sokar. Ameliyathane, 

hasta servisleri, poliklinikler, laboratuvar, müdahale ve doğum odası, yoğun bakım gibi hizmet 

bölümlerinde kullanılacak alet ve malzemelerin sterilize edilerek kullanıma hazır vaziyette tutulmasını 

sağlar. 

13. Temizlik hizmetleriyle ile ilgili durum değerlendirmesi yapar. Sorun varsa alt yapı sorumlusuna 

bildirir. 

Hizmet alımı yapılıyor ise ilgili firmayla temasa geçer. Temizlik hizmetlerinin, hastanenin temizlik 
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hizmetleri talimatına uygun olarak kesintisiz sürdürülmesini ve personel yönetimini sağlar. Alternatif 

bakım alanları açıldıysa o bölümlerin temizlik hizmetlerini planlar. Gerekirse mesai dışı personel ve 

yedek malzemeleri devreye sokar. 

14. Çamaşırhane ile ilgili durumu değerlendirir. Hizmet alımı yapılıyor ise ilgili firmayla temasa geçer. 

Hastanenin çamaşır toplama ve yıkama talimatına uygun olarak hizmetlerin sürdürülmesini ve 

personel yönetimini sağlar. Gerekiyorsa yedek personeli devreye sokar. 

15. Yatan ve taburcu olan hastaların, uygun şekilde hastane içi transferinden, bu işle görevli 

personelin ve araçların yönetiminden sorumludur. 

16. Hastane içi tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkların ilgili planlar doğrultusunda bertaraf edilmesinden 

sorumludur. 

17. Hastaneye ait araçların ve görevli personelin organizasyonunu yapar. OYE karar aldığı takdirde 

imkanlar dahilinde göreve çağırılan personelin ve ailelerinin hastaneye ulaşımını, 

kendi imkanları yeterli olmayan taburcu hastaların evlerine nakillerini organize eder. Hastaneye veya 

hastane dışına malzemelerin taşınmasını koordine eder. 

18. Personelin geri çağrılmasını koordine etmek, nerede görevlendirildiklerine ve kime bağlı 

çalışacaklarına ilişkin talimat vermek; gönüllülerin kayıtlarını/oryantasyonunu koordine etmek ve 

denetimini yapmak; tüm gönüllü personelin meslek ve kimlik bilgilerinin doğrulanmasını sağlamakla 

sorumludur. 

19. Personel ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere lojistik, psikolojik ve tıbbi destek sağlar. 

20. Personel ve aileleri için tıbbi, lojistik, davranış sağlığı ve günlük bakım hizmetlerine ulaşılabilirliği 

sağlar. Gerekirse aile üyelerinin aşılama ve bağışıklama hizmetlerini koordine eder. 

21. Görevi başında ve izinde olan personeli takip eder. Birim taleplerine göre HAP Başkanı onayı ile 

görevlendirme yapar. Gerekli personeli göreve çağırır. Dışardan gelen destek personelinin ilgili 

birimlerde çalışmasını sağlar. Personelin mesaisi ile ilgili dokümantasyondan sorumludur. Mesai, fazla 

mesai ve gönüllü çalışma saatlerini izler ve rapor tutar. 

22. Hastaneye yardım için başvuran gönüllülerin tedavi alanlarından uzak bir noktada karşılanmasını 

sağlar. Tüm gönüllü personelin meslek ve kimlik bilgilerinin doğrulanmasını sağlamakla sorumludur. 

Gönüllüleri yetkinlik ve yeteneklerine göre sınıflandırır. Güvenli ve yetkin gördüklerinin kimlik 

bilgilerini kayıt altına alır, kimliklendirir ve gönüllü yeleklerini verir. Gönüllü talimatını okutur, durum 

ve hastane ile ilgili bilgi verir. HAP Başkanı talimatıyla ihtiyaç duyulan tedavi birimlerine bir görevli 

eşliğinde yönlendirir ve ilgili birim sorumlusunun emrine girmesini sağlar. Gerektiğinde daha önceden 

gönüllü olarak hastaneye kaydını yaptıranları göreve davet eder. 

23. Tıbbi ve tıbbi olmayan araç gereci temin eder, envanterini tutar, devamlılığını sağlar ve kullanıma 

sunar. 

24. Tıbbi bakım malzemelerini ve ilaçları temin eder, envanterini tutar, devamlılığını sağlar ve 

kullanıma sunar. 

25. İhtiyaç duyulan tıbbi malzemenin sağlanmasından ve stok takibinden sorumludur. 

26. İhtiyaç duyulan ilaçların sağlanmasından stok takibinden sorumludur. 

 

FİNANS EKİBİ 

FİNANS ŞEFİ GÖREV KARTI 

Finansal varlıkların kullanımını ve harcamaların muhasebesini yapar ve izler. Harcamaların 

kaydedilmesini ve masrafların geri ödenmesini yönetir. 

1. Afet alarmı verildiğinde afet komuta merkezine ulaş. 

2. Planlama şefinden görev ve belgelerini al. 
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3. Her türlü finansal hareketin kaydını tut. 

4. Satın alma sorumlusu ile koordine çalış. 

5. Tüm bağışları satın alma sorumlusundan öğren ve kaydını tut. 

6. Her 12 saatte bir finansal kaynakların kullanımını bildir. 

7. HAP Başkanına rapor ver. 

8.Hastanelerin olaya müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarında ihtiyaç duyduğu HAP 

Başkanınca onaylanmış araç, malzeme, ilaç ve diğer materyallerin alımı veya kiralanmasından 

sorumludur. 

9.Olayın maliyet analizini yaparak raporlamaktan ve olaya ilişkin yapılan masrafların doğru bir şekilde 

kayıtlarının tutulmasını sağlamaktan sorumludur. 

10.Olay esnasında hastanede gerçekleşen bir kaza veya hastanedeki bir eylem sonucu oluştuğu iddia 

edilen tüm zararlara ilişkin tazminat taleplerinin alınması, araştırılması ve dokümante edilmesinden 

sorumludur. 

11.Çalışan personelin görev ve yolluklarının ödenmesinden, görev yolluk/harcırahının avans olarak 

verilmesinden sorumludur. 

 

18. OLAY YÖNETİM MERKEZİ VE EKİPMANI 
       Acil Müdahale Planı   

Acil Müdahale Planı (AMP), Hastane Afet ve Acil Durum Planı’nın (HAP) önemli bir 
parçasıdır. Hastane AMP afet ve acil durumda müdahale organizasyonunu, yönetim sistemini 
ve araçlarını belirler. Hastanede Acil Müdahale Planı faaliyete geçirildiğinde, olağan yönetim 
modundan “hastane işleyişine yönelik acil durum modu” na geçilir ve Olay Yönetim Ekibi 
(OYE) faaliyete geçer. 
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HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU 
(Hastane Afet Ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği Madde 8/1) 

 

Sıra No Adı ve Soyadı Görevi 

1 DR. MUHİTTİN KÜLLÜ Başhekim/Mesul Müdür 

2 FATMA KURT Başhemşire 

3 GÜLER SİNANOĞLU Acil Servis Sorumlusu 

4 SAADETTİN BURSA İdari Müdür 

5 NURCAN KARADUMAN Ameliyathane Sorumlusu 

6 ZAHİDE ÇAPAR Sorumlu Hemşire 

7 HÜSEYİN KESİK Laboratuvar Sorumlusu 

8 SIDIKA ZENGİN Kalite Temsilcisi 

9 İLKNUR GÖNENÇ İş Güvenliği Uzmanı 

10 NAİL KAYGISIZ Teknik Servis Sorumlusu 

 
18. OLAY YÖNETİM MERKEZİ VE EKİPMANI 
 
18.1 Sağlık Sektörü ve Sektörler Arası Müdahalede Olay Yönetim Sistemi  
Acil Müdahale Planı’nda afet ve acil durumlarda genel yönetim sistemi; Olay Yönetim 
Ekibi’ne dayanan Olay Yönetim Sistemi’dir. 

 
18.1.1 Olay Yönetim Sisteminin Temel İşlevleri 
Olay Yönetim Sistemi’nin temel işlevlerine işaret eden diyagram aşağıda verilmiştir.  

 

 

Finans Lojistik Planlama Operasyonlar 

Büyük bir hastanenin olay yönetim sistemi 

Amaçların ve 

hedeflerin  

gerçekleştirilmesi 

Amaçların ve 

hedeflerin  

gerçekleştirilmesi 

Destek Yönetimi 

Yönetim 

Güvenlik 

İşbirliği 

Kamu Bilgilendirmesi 
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18.1.1.1.Yönetim: Yönetim işlevi, tüm personelin yönetimini kapsar. Olay yönetiminin tüm 
sorumluluğunu üstlenir. Olay Eylem Planı kontrol edilir ve yönetimin onayından sonra 
uygulanır. 
Yönetimin sorumlulukları: 
 Kontrol ve Yönetimin üstlenilmesi, 

 Olay Yönetim Merkezi’nin kurulması, 

 Harici olay durumunun değerlendirilmesi (mevcut bilgilerin işlenmesi), 

 Olay Yönetim Merkezi’nde çalışacak personelin ve HAP organizasyon şemasındaki 

sorumluların görevlendirilmesi, 

 Olay kapsamındaki operasyonlar veya diğer departman/servis/birimler tarafından 

oluşturulan olaya özel planın onaylanması, 

 Dış paydaşlarla işbirliği yapılması, 

 Kritik personel için (özellikle OYE personeli için) bilgilendirme toplantılarının 

yapılması, 

 OYE personeli ve diğer kritik personel arasında görev dağılımının yapılması, 

 Güvenlik sorunlarının ele alınması, 

 Durum tespit raporlarının değerlendirilmesi, 

 Basın-Medya ilişkilerinin yönetilmesi, 

 Risk azaltma önlemlerinin yönetilmesi (risk azaltma önlemlerini uygulamakla sorumlu 

olan kişilere açık talimatlar vererek), 

 Planın gözden geçirilmesi, temel sorun ve aksaklıkların tespit edilmesi, 

 Bilgi yönetimi için formların ve kayıtların tutulmasının sağlanması. 

 
18.1.1.2.Planlama: Planlama bölümünde olayla ilgili bütün bilgiler toplanır ve analiz edilir. 
Muhtemel gelişmeler öngörülerek alternatif müdahale stratejileri ile birlikte asıl müdahale 
planlanır. Ayrıca, kullanılan tüm kaynakların kaydı tutulur.  
Planlamanın sorumlulukları: 
 Olay Eylem Planı oluşturmak için gereken, olaya ilişkin bilgilerin toplanması, 

düzenlenmesi ve analiz edilmesi, 

 Gerekli olduğu takdirde alternatif kontrol hedeflerinin oluşturulması, 

 Planlama toplantılarının yapılması, 

 Bilgilendirme toplantılarının yapılması, 

 Personel ve malzeme durumu hakkında bilgi toplanması ve planlamanın yapılması, 

 Tüm faaliyetlerin dokümante edilmesi, 

 Durum değerlendirme raporlarının hazırlanması, 

 Acil Müdahale Planı’nın sonlandırılmasının ardından, hastane faaliyetlerinin 

sürdürülebilmesi için gereksinimlerin (kaynak ve destek) tahmin edilmesi. 

 
18.1.1.3. Operasyon: Operasyon bölümü, olayla başa çıkmaya dönük faaliyetlerin doğrudan 
belirleyicisi ve uygulayıcısıdır. Olaya yönelik müdahale stratejilerinin etkisi değerlendirilir ve 
gerekirse olay eylem planı oluşturmak/ geliştirmek için geri bildirim sağlanır. 
Operasyonun sorumlulukları:  
 HAP Başkanından brifing alınması, 



33 

 

 Operasyonlar için yetki alanının belirlenmesi, 

 Olay Eylem Planı’nda yer alan operasyonlar kısmının oluşturulması, 

 Operasyonel faaliyetlerin yönetimi ve denetimi, 

 Müdahaleye dahil olan operasyon ekiplerinden ve/veya 

departman/servis/birimlerden durum raporlarının alınması (Departman/Servis/Birim 

Müdahale Prosedürlerinin geliştirilmesi), 

 İlave kaynak ihtiyacının belirlenmesi ve talep edilmesi, 

 Faaliyetler sırasında ortaya çıkan özellikli olayların/kazaların raporlanması, 

 Bilgi yönetimi için formların ve kayıtların tutulmasının sağlanması. 

 
18.1.1.4.Lojistik: Lojistik bölümünde, olayla başa çıkmak için gereken tüm maddi kaynaklar 
tedarik edilir. Operasyonlar için tüm tesisler ve hizmetler sağlanır.  
Lojistiğin sorumlulukları: 
 HAP Başkanından brifing alınması, 

 İlgili personele görev verilmesi, 

 Gerektiğinde Olay Eylem Planı’nın lojistik kısmının hazırlanması, 

 Malzeme, tesis ve hizmetlere ilişkin taleplerin karşılanması, 

 Depolama alanlarının kurulması ve yönetilmesi, 

 Süreç içerisinde ortaya çıkacak hastane faaliyetleri ve destek hizmetlerine yönelik  

gereksinimlerin ön görülmesi (proaktif yaklaşım),  

 Bilgi yönetimi için ilgili formların ve kayıtların tutulmasının sağlanması. 

 
18.1.1.5.Finans: Finans bölümünde hizmet sunumu için finansal kaynakların sağlanması ve 
kullanımı düzenlenir. 

 
Finans bölümünün sorumlulukları: 
 Olay Yönetim Ekibi tarafından belirlenen finansal sınırların düzenli maliyet analizi ile 

gözetilmesi ve maliyet kayıtlarının doğru biçimde tutulması, 

 Ödemelerin yapılması, kayıtların tutulması ve denetlenmesi, 

 Faturalama/Maliyetlendirme işlemlerinin izlenmesi, analizi ve 

Faturalama/Maliyetlendirme raporlarının düzenlenmesi, 

 Gelir ve giderlerin izlenmesi ve dokümantasyonu, OYE’ nin düzenli bilgilendirilmesi,   

 Kısa ve uzun vadede karşılaşılabilecek finansal sorunların belirlenmesi ve çözümü, 

 Ek fon, bağış kabulünün prosedüre uygun gerçekleştirilmesi, 

 Görevli personelin ücret ve ödeme planlamasının yapılması ve ödenmesi, 

 Anlaşmalı olan ve olmayan satıcılardan alımlarla ilgili hesapların yönetimi, 

 Tahsil edilemeyecek zorunlu harcamaların hesaplanması ve raporlanması, 

 Tüm Faturalama/Maliyetlendirme formları, fatura, satın alma sözleşmesi ve diğer 

kayıtların muhafazası, 

 Acil Müdahale Planı’nın sonlandırılmasının ardından ilgili tüm hesapların 

toparlanması ve denetlenmesi. 
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18.1.2.  Hastane Olay Yönetim Ekibi’nin Oluşumu ve Görevleri: Hastane Acil Müdahale Planı 
faaliyete geçirildiğinde, olağan yönetim modundan “hastane işleyişine yönelik acil durum 
modu”na geçilir ve Olay Yönetim Ekibi (OYE) faaliyete geçer: 
 
OYE’nin oluşumu: 

 
 HAP Başkanı, 

 Halkla İlişkiler Sorumlusu,  

 İş Güvenliği Sorumlusu,  

 Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu, 

 Tıbbi- Teknik Danışma Kurulu, 

 HAP Sekreteryası, 

 Operasyon Şefi, 

 Planlama Şefi, 

 Lojistik Şefi, 

 Finans Şefi. 

 

 Olay Yönetim Ekibi’nin görev ve sorumlulukları önceden belirlenmiştir. OYE, Afet ve 

Acil Durum Yönetimi organizasyon şemasında gösterildiği üzere beş temel fonksiyonu yerine 

getirir: Yönetim, Operasyon, Planlama, Lojistik, Finans.  

 
 OYE’nin her üyesi için görevin kapsadığı temel faaliyetleri ve raporlama sistemini 

detaylı olarak açıklayan bir İş Akış Talimatı hazırlanır. Her OYE üyesinin harekete geçmeden 

önce görevine ait İş Akış Talimatını tekrar okuması son derece önemlidir. Her 

departman/servis/birimin kendine ait tüm tıbbi ve teknik faaliyetleri önceden belirlenen 

esaslar çerçevesinde organize etme ve denetleme sorumluluğu vardır 

(Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü). 

18.2 Hastane Olay Yönetimi Araçları 
18.2.1 Standart Operasyon Prosedürü (SOP): Standart Operasyon Prosedürü (SOP) spesifik 

bir işin yapılmasını sağlamak için kurulan bir organizasyonun işlevini, bu işlevi etkili, uyumlu 

ve sonuç alıcı biçimde nasıl yürüteceğini, bu amaçla kimin, nerede, ne zaman, ne yapması 

gerektiğini önceden ve ayrıntılı biçimde belirten yazılı kurallardır. Ayrıca, bilginin nasıl 

paylaşılacağını, neyin nasıl kayıt altına alınacağını, kime ne zaman ve nasıl rapor edileceğini 

de içermektedir. Acil Müdahale Planı ile ilgili SOP’lar başlıca şu başlıkları içerir:  

 Prosedür adı/başlığı,  

 Temel faaliyet,  

 Hedefler,  

 Sırasıyla gerçekleştirilecek eylemler,  

 İş güvenliği kuralları ve kontrol prosedürleri 

 Kullanılacak materyaller,  
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 Kalite kontrol,  

 Zaman dilimi,  

 Diğer standart operasyon prosedürü ve/veya paydaşlar ile koordinasyon,  

 Karşılaşılabilecek özel durumlar,  

 Sürece dahil kişiler,  

 Ekler,  

 Eylemlerin kaydedilme şekli  

 İzleme,  

 Güvenlik konuları,  

 İlk yayınlanma tarihi / Revizyon tarihi 

 

18.2.2. İş Akış Talimatı (İşAT): İş Akış Talimatı, genel tanımla, spesifik bir görevi yerine 

getirmek üzere, yapılacak işlerin gerçekleştirilme adımlarını açıklayan, gidişatı tanımlayan,  

uygulamaya yönelik olarak, faaliyetlerin nasıl yapılacağını ayrıntılı açıklayan dokümanlardır. 

Olağan işleyişte personel değişim hızının yüksek olması, afet ve acil durumlarda stres ve kaygı 

düzeyinin artması, tecrübeli personelin dahi çalışma performansını olumsuz etkileyebilir, 

görevler kolaylıkla unutulabilir. İş Akış Talimatları, mantıklı ve sıralı bir yaklaşım ile görevlerin, 

sorumlulukların ve eylemlerin önceden belirlenerek, personel tarafından gerçekleştirilmesi 

için kullanılacak basit bir araçtır.  Her çalışan, kendisinden neyin beklendiğini bilmeli, 

faaliyetler doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İş Akış Talimatı’nda görevler açık ve net bir 

şekilde belirlidir. Dayanıklı malzemeden yapılmalı ve her zaman erişilebilir, güncellenebilir ve 

kullanılacağı yerde muhafaza edilebilirdir. Buradaki amaç, belirli fonksiyonlardan sorumlu 

personelin görevlerini verimli bir şekilde ve kendilerinden beklendiği gibi yerine getirmesidir. 

İş akış talimatları, bireylere özel olarak değil, fonksiyonlar ve pozisyonlara yöneliktir. Belirli 

bir fonksiyona yönelik gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı, 

kiminle koordine edilip raporlanacağına yönelik mantıklı ve sıralı bir açıklamadır. Faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi ve raporlama için zaman çizelgesi mevcuttur. 

Acil Müdahale Planı ile ilgili İş Akış Talimatı başlıca şu başlıkları içerir: 

• İş Akış Talimatı adı/başlığı, 

• Görev, 

• Gerçekleştirilecek eylemler, 

 İlk eylemler, 

 Devam eden eylemler, 

 Süresi uzayan eylemler. 

• Acil Müdahale Planı aktivasyonunun sona ermesi, 

• Eylemlerin kaydedilme şekli, 

• Rapor verilecek kişi/makam, 

• Kimlik belirleme, 

• Diğer, 

• İlk yayınlanma tarihi / Revizyon tarihi. 
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18.2.3 Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü: Departman/servis/birimler 

sundukları hizmetler, yönetim yapıları ve işleyişleri açısından farklı özellikler gösterirler. Bu 

nedenle, departman/servis/birimlere özgün Müdahale Prosedürleri, Hastane Afet ve Acil 

Durum Planı’yla uyumlu bir şekilde hazır bulundurulur ve Olay Yönetim Ekibi’nin (OYE)  

onayıyla uygulamaya konur. Bölüm Müdahale Prosedürü hazırlığında şu başlıklar açıkça 

belirtilir; 

• Departman/Servis/Birim’in yönetilmesine yönelik bir organizasyon şeması 

• Afet ve acil durumlarda departman/servis/birimlerin hizmetlerinin seçilerek 

önceliklendirilmesi  ve hangilerinin sürdürüleceğinin belirlenmesi, 

• Yangın, tahliye, kritik sistemlerin çökmesi vb. durumlarda kullanılacak SOP ve İş Akış 

Talimatları, 

• Kimin, hangi iş ya da işlemi, hangi yöntemle yerine getireceği , 

• Kayıtların nasıl tutulacağı, hangi formların kullanılacağı, 

• Raporlama, sorumluluk ve denetimin hangi esaslara göre belirleneceği, 

• OYE ve farklı departman/servis/birimlerle koordinasyonun nasıl gerçekleştirileceği. 

 

18.2.4 Görev Yelekleri: HAP’ta görev alan her personel görev ve rolünü tanımlayan bir yelek 

giymelidir. Görev yelekleri aşağıda belirtilen asgari özellikleri ve renkleri: 

• Görev yeleğinin ön yüzünde ve arka yüzünde reflektör bant bulunmalıdır. 

• Görev yeleklerinde reflektörlü bant üzerinde personelin HAP görev ünvanı yazılı 

olmalıdır. 

• Görev yeleklerinde telsiz ve diğer iletişim araçlarını taşımaya uygun cep bulunmalıdır. 

• Görev yeleklerinin renkleri: Yönetim ekibi gri/siyah, operasyon kırmızı, finans/idari 

kısım yeşil, planlama mavi, lojistik ise sarı renkte olmalıdır. 

 
18.3 HASTANE OLAY YÖNETİM MERKEZİNİN (OYM) KONUMU VE EKİPMANI:  
Olay Yönetim Merkezi olarak toplantı odası kullanılır.  
Hastane Olay Yönetim Merkezi (OYM); tatbikatlar, afet ve acil durumlarda HAP’ta görevli 
temel pozisyonların toplanma ve yönetim merkezi olarak kullanılır. OYM ve HAP ofisinde, 
iletişim ve haberleşme araçları  ile hastane afet ve acil durum planı ve eklerinin bir örneği 
muhafaza edilir. Yönetim merkezinde İL-SAP dokümanları da hazır bulunur. 

 
 18.3.1 Hastane Olay Yönetim Merkezi’nin Çalışma Şekli  

İlk olarak Olay Yönetim Ekibi’nin tüm üyeleri başlangıç toplantısına katılırlar. 

Başlangıç toplantısının amaçları, OYE üyeleri için bilgi sağlamak ve çalışma şekline karar 
vermektir (yeni bir talimata kadar tam zamanlı görevde olma; OYM’de yarı zamanlı bulunma 
ve vardiyalı bulunma vb.). 
Toplantıda tüm üyeler, OYM’deki görevleriyle doğrudan bağlantılı olan Standart Operasyon 
Prosedürü ve İş Akış Talimatlarını okur. HAP Başkanı tarafından verilen talimatlar yerine 
getirilir. Üyeler, faaliyetleriyle ilgili geribildirimde bulunmak için önceden oluşturulmuş 
formları doldurur veya doldurulmasını sağlar. 
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HAP Başkanı, OYE’nin ilerleyen saatlerde nasıl çalışacağına karar verir ve OYE üyelerine 
talimat verir. 
Olay boyunca belirlenen her bir zaman diliminde (örneğin; 1 saat, 2 saat, 6 saat, 48 saat vb.) 
gerçekleştirilen eylemlerin gidişatı ve olaya yapılan müdahaleler kayıt altına alınır. OYE 
müdahale hedef ve stratejileri ile Olay Eylem Planlarını çeşitli faaliyetlerle açıklar: 
 Personele ve kurumlara brifing verir.  
 Bir sonraki kontrol ve değerlendirmeler hakkında bilgi verir.  
 Paydaşları bilgilendirir. 
 

 
19. HABERLEŞMENİN DÜZENLENMESİ (HASTANE İÇİ AFET İLETİŞİM PLANLAMASI) 

Olayın önemine ve OYE’nin talebine göre saatlik/iki saatlik ya da daha uzun sürelerde olayla 
ilgili haberleşme raporları düzenlenir. 
HAP’ta görevli tüm personelin telefon ve adres bilgileri dedir. Ayrıca afet anlarında işbirliği 
ihtiyacı olacak AFAD, Arama Kurtarma Birliği, İtfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, 112 
Komuta Kontrol Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi, İl/ İlçe Sağlık 
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İlçe Belediyesi, Elektrik kurumu, Emniyet, Askeri Birlik vb. kurum 
ve kuruluşların telefon numara ve adresleri de belirtilmiştir. 
Hastane telefon, faks, internet ve telsiz haberleşme sistemi mevcuttur. 
Amaç; hastane içi – dışı iletişimi sağlamak, koordine etmek ve ilgili kayıtları tutmaktır. 
Kurumlar arası Koordinasyon ve Halkla İlişkiler Yöneticisi, Haberleşme Sorumlusu ile beraber 
görevli memurlar aracılığıyla kurum içi ve dışı tüm iletişimi santral telefonu, cep telefonu, 
telsiz veya görevlendirilmiş ulak ile sağlar. 
Kurumlar arası Koordinasyon ve Halkla İlişkiler Yöneticisi tarafından görevlendirilmiş bir 
memur ilgili kayıtları tutar. 
Afet durumu telefon santrali birimine bildirildiği andan itibaren o anda santral biriminde 
görevli memur bağlı olduğu hastane Hizmet Birimi Sorumlusuna bildirir. 
Gerek hastane içi ve dışı iletişimin tam sağlanması için ulak olarak görevlendirilen kişi/kişiler 
hastanenin iletişim hizmetleri sağlarlar. 
 
20.KİTLESEL YARALANMALI OLAYLARDA MÜDAHALE AŞAMALARI 
İl Sağlık Müdürü, hastane Acil Müdahale Planı’nın aktifleştirilip aktifleştirilmemesine 
bakmaksızın harici yardım sağlanmasını talep edebilir. Talepler müdahale aşamalarına göre 
farklılık gösterir. 
 
20.1. Müdahale Aşaması I: Basit Malzeme ve Ekipman Talebi (Lojistik destek) 
İl Sağlık Müdürü, Hastane yöneticilerinden istek yapar. Hastaneden talep edilen ekipman ve 
malzemeler ilgili forma kaydedilerek karşılanır. Malzeme ve ekipman, hastanenin temel 
bakım hizmetini sürdürme kapasitesinde herhangi bir olumsuz sonuca yol açmayacak 
şekilde, mevcut hastane afet stoklarının muhafaza edildiği yerden alınır.  
 
20.2. Müdahale Aşaması II: Sağlık Ekibi Gönderilmesine Yönelik Talep (Afet triyaj ekibi 
ve/veya travma ekibi) 
Olay Yönetim Ekibi’ nin aktivasyonundan sonra,  İl Sağlık Müdürü Hastane Olay Yönetim 
Ekibinden veya hastane yöneticisinden talep yapar.  
Talepler karşılanırken aşağıdaki adımlar izlenir:  
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Ekipman türü ve özellikleri (örneğin; afet sağlık kitleri; triyaj kitleri; kişisel koruyucu ekipman, 
vb.) belirlenir. Ekipmanın hangi depolardan temin edileceği belirlenir ve görevlendirilen 
personele bildirilir. Söz konusu ekipman bilgileri hazırlanan ekipman bilgi formu (Form - 21) 
kullanılarak kayıt altına alınır. 
Ekibin kimlerden oluşturulacağı belirlenir (olay yerinin ihtiyacına ve ilgili uzman personelin 
bulunup bulunmadığına göre). Görevlendirilen personele ait bilgiler, personel bilgi formu 
(Form - 20 ) ile kayıt altına alınır.  
Görevlendirilen ekibin olay yerinde kendi arasında ve gerektiğinde hastane ile 
haberleşmesinin ne şekilde sağlanacağı belirlenir (telsiz, cep telefonu, uydu telefonu vb.).  

 
20.3. Müdahale Aşaması III: Acil Müdahale Planı’nın Etkinleştirilmesi ve Hastanenin Olaya  
Müdahil Olması 
Aşama II’ye karar verildiğinde Aşama II ve Aşama III birleştirilebilir. Acil Müdahale Planı’nın 
etkinleştirilmesine yönelik olası birkaç etkinleştirme düzeyi bulunmaktadır. Aktivasyon 
düzeyi ne olursa olsun Acil Müdahale Planı’nın etkinleştirilmesi halinde Kurumlar arası 
Koordinasyon Sorumlusu KHBGS Kriz Koordinasyon Merkezi aracılığı ile Genel Sekreteri 
bilgilendirir.   

 
21.OLAY BİLDİRİMİ VE ACİL MÜDAHALE PLANI’NIN AKTİVASYONU(HASTANE OLAY 
SEVİYELERİ) 
Büyük olay, toplum sağlığına yönelik ciddi bir tehdit teşkil eden, hizmetleri sekteye uğratan, 
hastanenin ve ambulans hizmetlerinin özel düzenlemeler yapmalarını gerektirecek sayıda ya 
da türde yaralanmalara sebep olan (veya sebep olma ihtimali bulunan) her türlü olaydır. Bazı 
durumlarda çok sayıda hastanın Acil Servise gelmesi ilk endikasyon olabilir. Bu durumda 
görevdeki personel, konunun hemen ele alınması için görevdeki Acil Servis sorumlu hekimine 
haber vermelidir.  
Hastanede Acil Müdahale Planı’nın etkinleştirildiği olay seviyeleri, aşağıdaki gibidir: 

 
Seviye 1 (küçük çaplı etkiye sahip olay):  
Hastane, dış yardım almaksızın ve yedek kaynaklarını seferber etmeksizin hizmet yükünü 
yönetebilir, 
Yakın bölgedeki sağlık tesisleri ve diğer sağlık hizmetleri (112, kan bankası vb.), olayların 
tırmanması durumunda alarm haline geçebilir. 
İlgili sağlık kurumu (KHBGS Kriz Koordinasyon Merkezi, İl-SAKOM - 112 Komuta Kontrol 
Merkezi vb.) sadece bilgilendirilir. 

 
Seviye 2(orta çaplı etkiye sahip olay) 
• Birçok sağlık tesisi ya da hastane olaya dahil olur, 

• İlgili sağlık yöneticileri bilgilendirilir ve üst düzeyde izleme/değerlendirme 

gerçekleştirilir. 

Seviye 3(büyük çaplı etkiye sahip olay) 
• Bölgesel olarak aktive edilmiş tüm hastanelerin etkin işbirliği ve koordinasyonu,  

• Yerel ve ulusal düzeyde tüm Sağlık yöneticilerinin tamamen dahil olması. 

Seviye 4 (çok büyük çaplı etkiye sahip olay) 
• Uluslararası desteğe ihtiyacın olduğu olaylar. 

Pandemi ya da büyük kitlesel yaralanmalı olaylar gibi büyük çaplı olaylarda, Sağlık 
Bakanlığı stratejik yönetimi ve kaynak yönetimini gerçekleştirir. 
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22.OLAY BİLDİRİM AKIŞ ŞEMASI  
Hastane olay bildirim akış şeması aşağıdadır. 

  

 
 
 
Bildirim sıralaması;  
Bildirimi alan acil servis çalışanı (doktor, hemşire vb.) --> Acil Servis Sorumlu Hekimi --> Acil 
Servisten Sorumlu Hastane Yöneticisi Yardımcısı şeklindedir.   
Olay bildirimi Acil Servisten Sorumlu Hastane Yöneticisi Yardımcısı veya vekilleri/Acil Servis 
Sorumlusu tarafından doğrulanır. 
Bildirim akışında aşağıda belirtilen Standart Operasyon Prosedürü, formlar ve kayıtlar 
kullanılacaktır. 
 Olay Bildirimi Prosedürü (Standart Operasyon Prosedürü 2), 

 Derhal bilgilendirilmesi gereken kilit personele haber vermek için formlar (özellikle 

Olay Yönetim Ekibi üyeleri): Form 1-36-42-43-47. 

 Olay Yönetim Ekibi aktive edilene kadar Acil Servis Sorumlu Hekimi tarafından 

kullanılacak form (Form - 3)  ve kayıtlar ayrıca belirlenmelidir. 

 
23. ACİL MÜDAHALE PLANI AKTİVASYON SEVİYELERİ 
Acil Müdahale Planı’nda üç düzey mevcuttur:  Hazır olma/Alarm, Hazırlığı artırma, Afet 
durumu. 

Herhangi bir zamanda doğrudan üçüncü düzeye çıkmak her zaman mümkündür. Hastane acil 
müdahale planı aktivasyon seviyeleri diyagramları aşağıdadır. 

 

Şablon 1 - Bildirim ve alarm işleme 

Hastane acil 

servisi/KKM 

Bildirimi alan personel  

tarafından talimata uygun  

bildirim yapılır 
AS: Triyaj, alanını açar  

ve gelen hastalara yönelik  

hazırlık yapılır 

Cerrahi birimler, elektif  

vakaları iptal eder. 

Vakaların ilgili birimlere nakli  

sağlanır 

Acil Servisten Sorumlu 

Hastane Yöneticisi 

Yardımcısı  bildirimi değerlendirir ve  

SOP’a göre aktivasyon  

düzeyini 4. KİTLESEL 

YARALANMALI OLAYLARDA 

MÜDAHALE AŞAMALARI 

İl Sağlık Müdürü ilgili Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinden 

ve ilgili diğer kurumlardan, hastanelerin 

Acil Müdahale Planı’nın aktifleştirilip 

aktifleştirilmemesine bakmaksızın harici 

yardım sağlanmasını talep edebilir. 

Talepler müdahale aşamalarına göre 

farklılık gösterir. 

4.1. Müdahale Aşaması I: Basit 
Malzeme ve Ekipman Talebi (Lojistik 
destek) 

İl Sağlık Müdürü, ilgili kurum (Genel 

Sekreterlikler, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 

Askeri Hastaneler, Üniversiteler, özel 

sağlık kuruluşları vb.) yöneticilerinden 

istek yapar. 

Hastaneden talep edilen ekipman ve 

malzemeler ilgili forma (Form 21) 

kaydedilerek karşılanır. Malzeme ve 

ekipman, hastanenin temel bakım 

hizmetini sürdürme kapasitesinde 

herhangi bir olumsuz sonuca yol 

açmayacak şekilde, mevcut hastane afet 

stoklarının muhafaza edildiği 

yerdenalınır.  

4.2. Müdahale Aşaması II: Sağlık Ekibi 
Gönderilmesine Yönelik Talep (Afet 
triyaj ekibi ve/veya travma ekibi) 

Olay Yönetim Ekibi’nin 

aktivasyonundan sonra,  İl Sağlık Müdürü 

ilgili kamu hastaneleri için Genel 

Sekreterlik aracılığıyla ve diğer 

hastaneler için Halk Sağlığı Müdürlüğü, 

özel, askeri, üniversite vb. doğrudan 

müdahil hastanelerin Olay Yönetim 

Ekibinden veya hastane yöneticisinden 

talep yapar.  

Talepler karşılanırken aşağıdaki 

adımlar izlenir:  

• Ekipman türü ve özellikleri (örneğin; afet 

Merkezini açar. 

Bildirimi alan durum raporunu  

tamamlar ve Olay Yönetim  

Ekibi ile iletişime geçer 

İtfaiye/Polis/Jandarma/  

İl Afet ve Acil Durum  

Müdürlüğü vb. 

Vakaların ilgili  

birimleri nakil  

edilmesi 

Ayaktan tedavi  

bölümünü açar 
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Seviye I:  Hazır Olma ya da Alarm Durumu  
• Acil tıbbi ihtiyaçların kapasiteyi aşabileceği durumda kullanılır. 

• Ek personel ihtiyacına yönelik mevcut kaynaklar değerlendirilir. 

• Olay Yönetim Merkezi aktive edilir.  

• İkinci bir talimata kadar tüm personel çalışmaya devam eder.  

• Durum raporları Olay Yönetim Merkezine iletilir (Form 5-13-14-16-19) 

• Acil durum kesinleşene kadar tüm ileri elektif vakalar askıya alınır. 

Alarm durumunu yönetmek ve plan etkinleştirilmesindeki bağlantılara ilişkin 
diyagram 

Alarm Acil Servis 

Karar 

Etkinleştirme Seviyesi 

Afet Alanları Açılışı 

YBÜ 

AS 

Eylem Yok 

Eylem Sonu 

Olay Yönetim Ekibi Aktivasyonu 

Departman / Servis / Birim Müdahale  
Prosedürlerinin Etkinleştirilmesi 

Personel Çağırma  
Kaynakların Seferber Edilmesi 

Etkinleştirme seviyesi II ve III 

Olay Yönetim Merkezi Açılışı 

1 

2 

Etkinleştirme seviyeleri için  diyagram 

alarm karar eylem yok 

Alarm düzeyi 

Olay Yönetim Ekibi 
Aktivasyonu 

afet hali 

Spesifik eylemler 
ve prosedürler 

Hazırlık durumunda  
bekleme 

1 2 

3 

Hazırlık düzeyini  
artırarak bekleme 

Spesifik eylemler  
ve prosedürler 

Spesifik eylemler  
ve prosedürler 
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Seviye II: Artırılmış Hazırlık Durumu 
• Acil ihtiyaçların mevcut kapasiteyi aşacağı fakat sınırlı olarak karşılanabileceği 

durumlarda kullanılır. 

• Özel alanların açılması düşünülür: Hastane afet triyaj alanı, hafif yaralanmalar ve 

ayaktan tedavi edilen yaralılar için özel ayaktan tedavi bölümü, hasta yakınları ve bilgi 

merkezi alanı geçici morg alanı, medya ve vıp için alan, harici trafik akış sistemi, personel 

bilgilendirme, personel yakınlarına yönelik hazırlık, hasta eşyaları muhafaza vb. alanlar 

kurulur.  

Bu alanlar için hastane tarafından hazırlanacak kroki  esas alınır. 
 
Seviye III: Afet/Acil Durum  
• Acil ihtiyaçların çok kısa sürede mevcut kapasiteyi aşacağı belirgin olduğunda 

kullanılır. 

• Tüm departman /servis/birimler, ilgili İş Akış Talimatları ve Standart Operasyon 

Prosedürlerini kullanır. 

• Tüm departman /servis/birimler kendi Müdahale Prosedürlerini devreye sokar. 

• Olay Yönetim Ekibi tarafından taburcu edilme talimatı verildiğinde durumu uygun 

hastalar hızlıca taburcu edilir. 

• Tüm departman /servis/birimlerde zorunlu olmayan faaliyetler durdurulur. 

• Tüm departman /servis/birimler yeterli miktarda personel, kritik ekipman ve sarf 

malzemesinin mevcut olmasını sağlar. Talepler Olay Yönetim Ekibi’ne bildirilir.  

• Tüm departman /servis/birimler geri bildirimde bulunur.  

 
24 ACİL MÜDAHALE PLANI’NIN AKTİVASYONU İÇİN MEKANİZMALAR 

 
Acil Müdahale Planı’nın aktivasyonu ve seviyenin artırılmasına yönelik mekanizmanın 
diyagramla anlatımına örnek olarak:   

 
• Seviye I: 

“Alarm durumunun yönetilmesinde” belirtildiği gibi görevdeki Acil Servis Sorumlu Hekimi 
veya Acil Servisten Sorumlu Hastane Yöneticisi Yardımcısı tarafından etkinleştirilir. Bu her 
zaman Olay Yönetim Ekibi’nin seferber edilmesi anlamına gelir (Olay türüne göre kapsamlı 
müdahale için zaman varsa: Olay Yönetim Ekibi’nin tamamen etkinleştirilmesi yerine, sadece 
ilgili çekirdek üyeler aktif hale getirilebilir). 
 
• Seviye II ve III: 

Seviye II ve III için sadece Olay Yönetim Ekibi tarafından karar verilebilir (kararın alınması 
gereken zamandaki üye sayısı ne olursa olsun). Olay Yönetim Ekibi’nin devreye sokulması ile 
ilgili prosedür (SOP 3) ve iş akış talimatları uygulanır. 
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Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon seviyesi konusunda personelin bilgilendirilmesi: 
Olay Yönetim Ekibi personelin ne zaman bilgilendirileceğine karar verir. Aktivasyon seviyesi 
ile ilgili mevcut ve/veya görevdeki personelin bilgilendirilmesinde ilgili prosedür (SOP 9)  
uygulanır.  
Dahili acil durumlara yönelik renk kodlamasının, hoparlörlerin (hastanede mevcut ise) ya da 
çağrı cihazlarının kullanılması uygulamaları hastanenin tüm personelinin bilgilendirilmesini 
kolaylaştırmaktadır.  
 
25. ACİL RENK KODU SİSTEMİ:  
Hastane Acil Renk Kodu Sistemi aşağıda gösterilmiştir. 
 

MAVİ 
Yetişkin/Çocuk Medikal Acil Durum (Kardiyopulmoner 
Arrest)/Hayati Risk 

GRİ 
Saldırgan Kişi Silahlı Kişi veya Aktif Ateş Edilmesi veya 
Rehine Durumu 

YEŞİL Acil Durum Sonlandırma 

TURUNCU Tehlikeli Madde Sızıntısı/Yayılması 

PEMBE Bebek/Çocuk Kaçırma 

MOR Acil Müdahale Planı Aktivasyonu 

KIRMIZI Yangın 

BEYAZ Çalışana Saldırı 

SARI Tahliye 

TURKUAZ Dış Toplu Yaralanma 

SİYAH Bomba tehdidi 

 
 

Acil Müdahale Planı ve Olaya Özel Planlar  
 

Acil durum karmaşık özellik gösterebilir, birden fazla acil durumun ya da hastane içi ve dışı 
acil durumların bir arada ortaya çıkmasını içerebilir (örneğin, hastanede kritik sistemlerin bir 
kısmının etkisiz hale geldiği kitlesel yaralanma durumları vb.). Bu durumlar olaya özel 
müdahaleler gerektirebilir. Acil Müdahale Planı ve olaya özel planlar birbirleriyle 
bağlantılıdır.  Afet ve acil durum yönetim yapısı aynı kalır. Olay Yönetim Ekibi olayların tam 
olarak nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak bazı uzmanları sürece dahil edebilir (örneğin, 
kimyasal bir olayın yönetiminde konusunda uzman bir kişi görevlendirilebilir). Hastanede 
“olaya özel planlar”, “tamamlayıcı ayrı planlar” olarak ve acil renk kodu sistemi ile uyumlu 
şekilde renk kodları kullanılarak tanımlanmıştır. Ek (Acil Durum Kodları uygulama Prosedürü) 
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26. ACİL MÜDAHALE PLANI’NIN AKTİVASYON SEVİYELERİ İLE İLGİLİ TEMEL EYLEMLER  

 
Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon seviyeleri ile ilgili öncelikli eylemler aşağıda 
özetlenmiştir: 
• Aktivasyon Seviyesi I (Beklemede) 
Hastanenin kendi olay bildirim prosedürleri çerçevesinde ilgili sorumlularla (kolluk kuvveti, 
arama kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığı vb.) birlikte alarmın ve olay türünün değerlendirilmesi 
ve doğrulanması sağlanır, 
Herhangi bir özel ihtiyacın olup olmadığı belirlenir.  
Tüm departman/servis/birimler kendi faaliyet alanlarındaki müdahaleyi organize etmek için 
plan yapmaya başlar, 
Standart Operasyon Prosedürü ve İş Akış Talimatı erişilebilir hale getirilir ve ilgili personel 
tarafından okunur, 
İkinci bir talimat gelene kadar ilgili tüm personel görevine devam eder,  
Hastane Afet Yöneticisi olarak HAP Başkanı görevi üstlenir, 
Olay Yönetim Ekibi hazırlıklarını yaparak Olay Yönetim Merkezini kullanıma uygun hale 
getirir,  
Farklı alanlardaki mevcut kaynaklar, insan kaynakları ve lojistik malzemeler değerlendirilir,    
Acil sağlık hizmeti dışındaki uygulamalar değerlendirilir (ayaktan hasta kabulü vb.), 
Personel “irtibat” listelerine erişim sağlanır, 
Alanı güvenli hale getirmek amacıyla hazırlık yapılır (erişim ve çıkış),  
Triyaj alanının uygunluğu değerlendirilir,  
Aşağıdaki alanların kullanılabilirliği ve erişilebilirliği sağlanır: 

- Personel brifing alanı, 

- Gönüllü bilgilendirme ve görevlendirme alanı, 

- Hastane afet triyaj alanı ve Acil Servis,  

- Ayaktan hasta/yaralı tedavi alanı, 

- Uygun şekilde hazırlanan dekontaminasyon alanları. 

Bölgede bulunan hastaneler ile protokol yapılmış kuruluşlar karşılıklı mutabık kalınan acil 
durum uygulamalarını aktive etmeleri konusunda uyarılır ve bilgilendirilir. 
 
Aktivasyon Seviyesi II ve III (Aktive) 
Hastaneye başvurması muhtemel vakaların kendine özgü nitelikleri (psikiyatri, nörolojik) 
belirlenir, 
HAP Başkanı ve ilgili sağlık yetkilileri haberdar edilir,  
Olay Yönetim Ekibi (OYE) seferber edilir, tam olarak devreye girer,  
Duruma uygun olan tüm İş Akış Talimatları (Eylem Kartları) kullanılır, 
Uygun olduğunda planlarını uygulamaya koymaları için tüm hastane departman/servis/ 
müdahale prosedürlerini uygulamaya koymaları için tüm hastane departman/servis/ birimler 
bilgilendirilir, 
Hastaların ev ya da başka bir ortama taburcu edilme süreci başlatılır,  
Hasta kabul kriterleri belirlenir, 
Erteleme ya da iptal edilme ihtimali olan elektif cerrahi ve ayaktan tedavi hizmetleri gözden 
geçirilir, 
Radyoloji,  patoloji ve laboratuvar gibi birimlerin acil harici çalışmaları sınırlandırılır,  
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Olay Yönetim Ekibi içinde raporları yazmak üzere kişi/kişiler görevlendirilir, tüm belgeler 
muhafaza edilir, 
Taburcu edilecek hastalar için kamusal ya da özel ambulans vb. ulaşım araçlarından 
faydalanılır,  
Tıbbi bakım standartlarını sürdürmek için niteliklerine göre personel ihtiyacı belirlenir,  
Hastanede en yoğun iş yüküne sahip birimler belirlenir, 
Personel, hasta yakınları ve basın için EK– 7 “de belirtilen yerlerde brifing alanları 
belirlenir. 
 
Alarm durumundan çıkılması 
Olağan yönetim faaliyetleri sürdürülür, Uygun olduğu takdirde fazla personel geri çekilir. 
Olayın hemen ardından tüm personelden bilgi alınır. 
Olayın hemen ardından tüm personel 
İşleyişe dair değerlendirme toplantısı yapılır, Olay raporu hazırlanır. 

   
Hastanenin tıbbi bakım kapasitesi ve imkanlarının değerlendirilmesi 
Her aşamada müdahale yönetimi, hastanenin hizmet sağlama kapasitesine ve imkanlarına 
bağlıdır. Kapasite, nicel yönleri ifade eder (yatak sayısı, ekipmanın kullanılabilirliği vb). 
İmkanlar (yetenek) ise nitel yönleri ifade eder (örneğin, bir nöroloji uzmanın olup olmaması, 
ya da karantinaya almanın gerektiği durumlarda bulaşıcı hastalığı yönetebilme imkanı vb.). 
Olay Yönetim Ekibi derhal aşağıda belirtilen kritik bilgilere ulaşmalıdır: 
 Çeşitli departman/servis/birimlerdeki dolu yatak sayısı, 
 Kullanılabilecek boş fonksiyonel yatak sayısı, 
 Mevcut personel sayısı ve bunların çeşitli servis/birimlerdeki özel uzmanlık alanları 

açısından yeterlilikleri (örneğin, eczane; laboratuar vb.), 
 Temel teknik destek alanlarının mevcut kapasitesi ve yeterliliği ( eczane: ilaç ve ekipman, 

idari destek hizmetleri, temizlik hizmetleri, güvenlik personeli vb.), 
 Devam eden süreçte hastanenin kapasite ve imkanlarının (tıbbi kapasite) ne kadar 

artırabileceğinin ve bunların nasıl geliştirebileceğinin tahmin edilmesi.  
 
Olay Yönetim Ekibi’nin toplanmasının hemen sonrasında yapılacak ilk eylemlerden biri 
hastanenin tedavi kapasitesi ve imkanlarını değerlendirmek için gereken bilgileri talep etmek 
olacaktır: 
 Acil Servis,Çeşitli departman/servis/ birimler (yoğun bakım, ameliyathane, eczane 
vb.),  
 Ayaktan Tedavi Bölümü talep edilen bilgileri sağlar. 
 Ayaktan Tedavi Bölümü, Acil Müdahale Planı’nın aktive edilmesiyle verilecek yeni 
görevlerine uygun olarak değerlendirilir. 

     Olay Yönetim Ekibi’nin temel stratejisi, uygun tüm kaynakların etkili bir biçimde 
kullanılması,  yatak kapasitesinin artırılması ve hastanenin tıbbi kapasitesine katkı sağlamak 
olacaktır. Bu amaçla, Olay Yönetim Ekibi ilk 72 saati kapsayacak şekilde, olay eylem planı 
geliştirmelidir. Değerlendirme sürecinde ilgili yönetim araçlarından faydalanılır (Standart 
Operasyon Prosedürü: 1-2-3, Formlar:5-6-7-8-9-10-12-13-14-16-17-19-22-23-24-25-26-28-
29-30-34-35) Kayıtlar, Kontrol listeleri, Atıfta bulunulabilecek olan Servis/Birim Müdahale 
Prosedürleri). 
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27. HASTANENİN TIBBİ KAPASİTE ARTIŞI 

 
27.1 Tedavi Kapasitesinin Artırılması  
Hastanenin, tedavi kapasitesini artırma yöntemi, aşağıdaki ilkelere dayanır: 
27.2.Yatak Kapasitesi ve Kullanılabilirliği 

 Kullanılabilir yatakların sayımı Olay Yönetim Ekibi’nin talebi doğrultusunda 
gerçekleştirilir ve her departman/servis/birim, ilgili formu (Form - 14)  kullanarak Olay 
Yönetim Ekibi’ne mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunur; Olay Yönetim Ekibi, 
saatte bir güncellenen kayda dayanarak bilgileri kaydeder. 
 Olay Yönetim Ekibi, (hastaları taburcu veya transfer ederek) geçici olarak boşaltılması 
gereken yatakların sayısına karar verir. 
 Olay Yönetim Ekibi, ihtiyaç duyulan (sedyeler dahil olmak üzere)  ilave yatakların 
sayısına ve bu yatakların nereye yerleştirileceğine karar verir. Yataklar, her zaman 
“fonksiyonel”  olmalıdır. 
 Kabul edilen hastalara herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde söz konusu 
prosedürlere (SOP - 6) uygun olarak, servis/birimlerin kapasite ve imkanlarına göre, 
hastaların başka bir sağlık tesisine transferine Olay Yönetim Ekibi karar verecektir; bu 
faaliyeti Ulaştırma ve  Nakil Hizmetleri Birim Sorumlusu yürütür. 

  Hastanesi’nin toplam  hasta yatağı bulunmaktadır.  
  Hastanesi'nin, 2016 yılı sonuna ait verilerine göre,  
- Yıllık Toplam Poliklinik Hasta Sayısı 27131 
- Yıllık Toplam Yatan Hasta Sayısı:  2502 
- Ortalama Günlük Poliklinik Hasta Sayısı: 75 

Herhangi bir afet anında, içinde bulunulan duruma göre, yatak sayısının; Hasta Servisleri, 
Poliklinikler, % 50 'e kadar arttırılması planlanmaktadır. Bu da yaklaşık 20 ek yatak anlamına 
gelmektedir.  
 
27.3 Ekipman ve Malzemelerin Artırılması  
Hastanenin müdahalede bulunması ve/veya temel hizmetleri sunmaya devam etmesi için 
hasta akını durumunda tıbbi kapasitesini önemli ölçüde artırması gerekebilir.  Bütün birimler 
ihtiyaç duydukları ekipman ve malzeme ihtiyacını belirler ve gerektiğinde Form - 22 
kullanarak Lojistik Şefinden ister. Lojistik Birimi Form – 23 kullanarak malzeme takibini 
yapar. 

 
27.4. Personelin Geri Çağrılması  
Olay Yönetim Ekibi, hangi personelin geri çağrılacağına karar verecektir (nitelik ve sayı 
bakımından). Planlanma bölümü, gerekli personelin çağrılmasından sorumludur. Geri 
çağırma sürecini Planlama Şefi yönetir. 
Olay Yönetim Ekibi’nin görevli olmadığı durumlarda, ilgili prosedür (SOP - 8) ve İş Akış 
Talimatları personelin geri çağrılması ve görevlendirilmesi için uygulanabilir. Göreve gelen 
tüm personel bilgilendirilir, yaka kartları verilir ve Acil Servis’ten Sorumlu Hastane Yöneticisi 
Yardımcısı/Acil Servis Sorumlu Hekiminin talimatıyla yönlendirilir. 
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27.5. Gönüllü Yönetimi  
Gönüllü yönetimi Olay Yönetim Ekibi’nce yapılır. Hastane bazı durumlarda, gönüllülerden 
yardım isteyebilir. Gönüllüler yalnızca Olay Yönetim Ekibi tarafından bu tür bir yardıma 
ihtiyaç duyulması halinde kabul edilecektir. Gönüllüler Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü akreditasyonu ve İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün onayıyla çalıştırılabilir. Gönüllüleri talep etme, alma, tespit etme ve kabul 
etme işlemleri için ilgili prosedür (SOP - 8), Form – 24 ve kayıtlar kullanılır.  

 
27.6. Diğer Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği  
Olay Yönetim Ekibi, faaliyete geçirilmesi gereken işbirliği mekanizmalarının neler olduğuna 
karar verir. 

 
28. ÖZEL ALANLAR KONUMLARI VE TOPLANMA YERLERİ  
İhtiyaca göre, yeni ve özel alanların açılması, hastane kabul ve tedavi kapasitelerinin 
artırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu alanlar prosedürlere uygun olarak açılır. Hastanemizin 
otopark alanı toplanma yeridir. 

 
29.  HASTANE AFET TRİYAJ ALANI KONUMU, ORGANİZASYONU VE FAALİYETLER 

 
29.1 Hastane Afet Triyaj Alanının Konumu ve Genel Organizasyonu 
29.1.1. Acil Servis olağan işleyişine devam eder ve psikiyatri hastalarına bakmaya devam 
eder. Olağan acil vakalar (hastaneye özel araçla veya ambulansla götürülen, afet mağduru 
olmayan hastalar), hastane afet triyaj alanı açılana kadar her zamanki gibi doğrudan Acil 
Servise gidecektir. Bölgesel büyük afetlerde Triyaj alanının açılması itibariyle, hastaneye 
gelen bütün hastalar bu triyaj alanına yönlendirilecektir.  
29.1.2. Kişisel olarak hastanemize gelecek hastalarda bulaşıcı hastalık şüphesi olan veya 
kontamine olan hastaların gelmesi durumunda, genel çerçevedeki Acil Müdahale Planı’nın 
yanı sıra hazırlanacak Olaya Özel Planlar’da açıklanacaktır.  
29.1.3. Bölgesel büyük afetlerde hastaneye yaralı gelmesi ve bunların sayısı hastane 
kapasitesinin üzerinde ise kargaşayı önlemek adına, hastaneye yakın güvenli bölgede uygun 
alanda ilk değerlendirme ve ilk müdahalenin yapılabileceği hastane afet triyaj alanı 
oluşturulması istenebilir.  
29.1.4. Hastane afet triyaj alanı açılması ve uygulanması, hastaların taşındığı araçların 
(ambulans) varış konumları ve diğer hususlar ile ilgili prosedürler (SOP – 5 ve SOP - 15) 
belirtilmiştir.  
29.1.5. Alanın çevre güvenliği Özel Güvenlik tarafından sağlanacaktır. 
29.1.6. Minör yaralanma veya minör sağlık sorunları olan, yürüyebilen hastalara özel 
düzenlenecek Ayaktan Tedavi Bölümü (ATB) ile ilgili konum, alan belirleme ve işaretleme, 
donanım gibi temel hususlarda ilgili prosedürlere uygun davranılır.  
29.1.7. Acil Serviste her bir temel pozisyon için “görev yelekleri” kullanılır.  

 
29.2 Hastane Afet Triyaj Alanındaki Faaliyetler 
29.2.1. Gelen Hastalar: Hastaneye gelen tüm hastalar için triyaj uygulanmalıdır. Hastaya 
iliştirilen ve hastane öncesi aşamada kullanılmış olan kayıtlar ve etiketler çıkartılmamalıdır. 
Buna yönelik tek istisna, triyaj sürecinde hastanın sınıflandırılması (tedavi önceliği) için 
etiketin değiştirilmesine ilişkin karar alınmasıdır. Hastaya ilişkin son değerlendirmenin ve son 
kararın ardından hasta kategorisi değişmiş olabilir. Hastane afet triyaj alanında veya Acil 
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Servis biriminde kullanılan tüm dokümanlar, önceden hastaya iliştirilmiş olan dokümanlara 
eklenmelidir. Hastaneye gelen tüm hastaların kaydı Form 8-9-10-12 tutulur. 

 
29.2.2. Alandaki Personel: Hastane afet triyaj alanına triyaj eğitimi almış sağlık personeli 
görevlendirilir. Triyaj Ekibi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Triyaj Ölçeğine uygun 
olarak, Hastane Afet Triyaj Alanına veya Acil Servise gelen her yaralının ilk 
değerlendirmesinden ve triyaj kodunun belirlenmesinden sorumludur. Tıbbi triyaj yönetimi 
ile ilgili prosedürler (SOP - 5) belirlenmiştir. Yaralıların triyaj alanından Acil Servis birimine 
ve/veya diğer departman/ servis/birimlere naklinin yönetimine yardımcı olmak ve gerekli 
olduğu takdirde Acil Servis personelini desteklemek üzere görevli tayin edilir. 
 
29.2.3. Alanda Tıbbi Bakımın Hedef Düzeyi: Tıbbi bakım düzeyi yalnızca, derhal uygulanması 
gereken hayat kurtarıcı prosedürlerin yanı sıra, ileri düzey bakım alması gereken veya  başka 
bir alana sevk edilmesi gereken hastaların önceliğine karar vermekle sınırlıdır. Diğer tüm 
prosedürler, Acil Servis biriminde veya hasta kabul eden servislerde veya sevk olunan 
Ayaktan Tedavi Bölümü’nde gerçekleştirilecektir.  
 

29.2.4. Sağlık Görevlileri ve Taşıyıcı Personel: Triyaj alanında çalışan sağlık görevlileri Acil 
Servis Sorumlu Hekimi tarafından tayin edilir. Bu kişiler, Hastane Afet Triyaj Alanının işleyişi 
için, ilgili İş Akış Talimatları doğrultusunda ekipman ve lojistik sağlamakla görevlidirler. 
 
29.2.5. Faaliyetlerin Kayıt Altına Alınması: Acil Müdahale Planı aktive edildiğinde, Acil 
Serviste ve Hastane Afet Triyaj Alanında ihtiyaca uygun kayıtlar ve formlar kullanılmalıdır:  
Örnek olarak, Form - 8, Form -  9, Form – 10 ve ilgili diğer formlar. 
  
Hastane Afet Triyaj Alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetler, triyaj kartları,  kayıtları ve 
formları (özellikle özel hasta çizelgeleri) kullanılarak kayıt altına alınmalıdır. Bilgilerin Olay 
Yönetim Ekibi’ne raporlanması ve paylaşılması, Acil Servis Sorumlu Hekimi tarafından  
prosedüre (SOP - 5) uygun olarak ve ilgili formlar (Form 2-10-11-12-29) kullanılarak yapılır.  
 
29.2.6. Ekipman, Yelekler ve Lojistik: Triyaj alanında çalışan personel ilgili İş Akış 
Talimatı’nda belirtilen görev yeleklerini kullanır. Triyaj faaliyetlerini yürütmek için gerekli 
ekipman ve sarf malzemeleri, hastane tarafından oluşturulan listeye göre sağlanır (görev 
yeleği, triyaj kartı, branda, emniyet şeridi, işaretleme kazıkları vb). Bu ekipman, gecikme 
yaşanmaksızın triyaj alanına getirilebilecek olan seyyar malzeme arabası,  konteynır, depo vb. 
yerlerde muhafaza edilir. 
 
29.3 Triyaj ilkeleri, Kategoriler ve Renk Kodlaması 
Tiraj Modeli Şeması : Bu yönteme göre tirajı uygulayacak kişi önce sesli tiraj yapar 
(ortamdaki kişileri yanına çağırır). Yürüyebilenler hafif yaralı olarak değerlendirilir. Sonra 
tirajı uygulayan kişi, en yakınındaki hasta veya yaralıdan başlayarak, şekilde açıklanan 
yöntemi uygulayarak, hasta veya yaralıları sınıflandırır. 
 
Sınıflandırma (tiraj) tamamlandıktan sonra kırmızı işaretlenmiş olan hasta veya yaralılardan 

başlanarak gerekli yardım (ilkyardım, taşıma, tedavi) yapılır. Olaydan tüm etkilenenler 
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mutlaka tirajdan geçirilir. Zaman içerisinde kişilerin sağlık durumunda değişiklik olabilir. Bu 

nedenle tiraj gerektiğinde defalarca tekrarlanacaktır 

 

 
Hastane triyaj sistemi, ulusal algoritma kullanılarak aşağıda yer alan kriterleri temel alır: 
 
 Acil bakım ihtiyacı (tıbbi veya cerrahi), 

 Zamanında yeterli bakım sağlandığı takdirde hayatta kalma şansı, 

 Zamanın ve kaynakların tüketimine karşı hayatta kalma şansı, 

 Fonksiyonel prognoz, 

 Özel bakımın elverişliliği, 

 Acil tedavi uygulanması gereken hasta sayısı ve en iyi prognoza sahip hastaların 

seçimi. 

 Kategoriler şu şekildedir (renk kodlaması): 
 Kategori I (yeşil: acil değil), 

 Kategori II (sarı: geciktirilebilir)  ilave acil tıbbi bakım, 

 Kategori III (kırmızı: acil hastalar) cerrahi veya acil tıbbi bakım 

 Kategori IV (siyah: ölü). 
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ÖNCELİK RENK SİMGE TANIM DURUM 

Birinci Yeşil  

 

Hafif yaralı 

Tedavi saatlerce/günlerce bekletilebilir. 

Hasta ayakta veya sedye üzerinde 

yatarak izlenir. 

İkinci Sarı 
 

Gecikebilir yaralı 
Birkaç saat içinde verilen tedavilerle 

kurtarılabilir. 

Üçüncü Kırmızı 
 

Kritik yaralı  
Birkaç dakika içerisinde verilen basit 

müdahalelerle kurtarılabilir. 

Dördüncü Siyah 
 Ölü/ölmekte olan 

yaralılar 

Ölü/yaşama şansı çok düşük olan 

hastalar 

 
29.4 Hastaların Nakli; Servis, Birim ve Diğer Hastanelere Yönlendirilmesi 
Hastalar; Hastane Afet Triyaj alanından acil servise, servislere ya da ayaktan tedavi 
gerekenler doğrudan ayaktan tedavi bölümüne gönderilir. Triyaj Alanından acil servis 
birimine ve diğer departman/servis/birimlere doğru trafik akışı, ilgili prosedür (SOP - 4) ve İş 
Akış Talimatına uygun olarak yapılır. Hastaların nakli, ilgili form ve kayıtlar kullanılarak kayıt 
altına alınır. 
Olay Yönetim Ekibi tarafından triyaj alanında çalışan İdari Görevliye (hastane müdür 
yardımcısı, supervisor, nöbetçi memur vb.)  talimat verilmediği sürece, hastalar hastane 
içerisindeki diğer bölümlere nakledilemez. Durum uygun olduğu takdirde, cerrahi müdahale 
gerektiren hastalar doğrudan başka hastaneye nakledilebilir.  
İhtiyaç halinde İdari Görevli tarafından uygun personel sedye personeli olarak görevlendirilir. 
Hastalar, İdari Görevli tarafından (SOP - 5) verilen talimatla sedye personeli tarafından 
taşınır. Daha sonraki işlemler ve Olay Yönetim Ekibi’ne yapılacak raporlama için, sedye 
personeli tarafından İdari Görevliye geri bildirim yapılır.  

 
30. ACİL SERVİS VE HASTANE İÇİ HASTA TRAFİK AKIŞ PLANLAMASI 
 
30.1. Hastanenin Acil Servis Birimi 
30.1.1 Kontamine Hastalar: 112 MERKEZİNİN YÖNLENDİRMESİNE GÖRE HASTALAR BAŞKA 
HASTANEYE SEVK EDİLİR/YÖNLENDİRİLİR 
30.2.1. KBRN atağının ardından HAP Başkanı, OYM üyelerini toplar, durum değerlendirmesi 
yapılır. 
30.2.2. HAP Başkanı tarafından içinde bulunulan duruma göre Hastane Afet Planı tamamen 
ya da kısmen aktive edilir. 
30.2.3. HAP Başkanı tarafından Turuncu Kod verilerek Acil Servis aktif hale getirilir. 
30.2.4. Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu ilgili kurumlar ile irtibata geçer. ( 112 – Acil 
ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 114 – Ulusal Zehir 
Danışma Merkezi, Şişli İlçe Belediyesi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği, Şişli İtfaiye İstasyonu, 
İSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ). 
30.2.5. Güvenlik Sorumlusu koordinesinde tüm hastane girişleri kontrol altına alınır. 
Hastaneye başvuran tüm hastalar Acil Servis’e yönlendirilir. 
30.2.6. KBRN Dekontaminasyon ( Arındırma ) ünitesi bulunmadığı için, hasta dekontamine 
ünitesi bulunan hastaneye sevk edilir. 
30.2.7. Olay yerinden 112 araçları ile temiz olarak gelen hastalar hastaneye alınırlar. 
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30.2.8. Temiz hastaları getiren 112 servis elemanlarının sağlık durumu kontrol edilir. 

30.2.2 Bulaşıcı Hastalıkların Görüldüğü Hastalar (özellikle insandan insana bulaşma yoluyla 
epidemiye dönüşme ihtimali olan)  
Hastane Acil Servisinde: Epidemiye dönüşme ihtimali olan Bulaşıcı Hastalıkların görüldüğü ve 
insandan insana bulaşma şeklinde yayılan epidemi (veya pandemi) durumunda, derhal ilgili 
acil durum prosedürü uygulanır 
30.2.3 Acil Serviste Çalışacak Personelin Görevlendirilmesi 
Acil Servis birimine ek personel görevlendirme kararı Olay Yönetim Ekibi tarafından alınır. 
Konu Olay Yönetim Ekibi üyesiyle görüşülmeden önce aniden hasta akını olması durumunda, 
Acil Servis’de görevde olan Acil Servis Sorumlu Hekimi mevcut personelin 
görevlendirilmesine karar verir ve aynı zamanda ek personel ihtiyacını değerlendirip Olay 
Yönetim Ekibi’nden talepte bulunur. Acil Servis Sorumlu Hekimi, ilgili İş Akış Talimatları 
uyarınca personelin nerelere görevlendirileceğine karar verir. 
 
30.2.4 Acil Serviste Temel İşlevler 
Afet ve Acil Durumlarda hastanemiz acilinde aşağıdaki işleyiş geçerlidir. 
 
• Acil Servis Sorumlu Doktoru  
Acil Tıp Uzmanı var ise tercih edilmelidir, 
 Acil Servis’e kabul edilen tüm yaralılar için klinik değerlendirme, tedavi ve taburculuk 

durumunun koordinasyonundan sorumlu olacaktır, 

 Acil Servis Sorumlu Doktorunun bulunmaması durumunda, gelene kadar kıdemli Acil 

Servis Doktoru bu görevi üstlenecektir, 

 Hasta/yaralının durumu acil resüsitatif müdahale gerektirmediği sürece, Acil Servis 

Sorumlu Doktoru herhangi bir hasta/yaralı yönetimini üstlenmeyecektir. 

• Cerrahi Uzmanı  
 Olay Yönetim Ekibi tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, mevcut personelin kriz 

yönetimi konusundaki yeterlilik düzeyi dikkate alınarak Acil Servis Sorumlu Doktorunun 

koordinasyonunda çalışacaktır; hasta değerlendirmesi yapmak ve cerrahi servislere 

(jinekoloji, beyin cerrahisi vb.) sevk için derhal karar vermek üzere mümkün mertebe Acil 

Servis’te kalacaktır, 

 Hasta/yaralı için acil resüsitatif prosedür veya operasyon gerekmediği ve ortamda 

başka bir cerrah bulunduğu sürece, Cerrahi Kıdemli Doktoru herhangi bir yaralı yönetimine 

üstlenmeyecektir. 

• Anestezi Uzmanı  
 Acil Servis Sorumlu Hekimi’ nin koordinasyonunda çalışacaktır; acil hava yolu 
müdahalesi, resüsitasyon, sevk işlemleri ve preoperatif değerlendirme için mümkün 
olduğunca Acil Serviste kalacaktır. 
 
• Ortopedi Uzmanı  
 Acil Servis Sorumlu Doktorunun koordinasyonunda çalışacaktır ve acil sevk işlemleri 
ve değerlendirme için mümkün olduğunca Acil Servis’te kalacaktır. 
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• Acil Servis Doktoru/Acil Servis Asistanı  
 Acil Servis Sorumlu Doktorunun idaresi altında çalışır. İlgili mevzuata göre 
hasta/yaralıların değerlendirilmesi ve yönetiminde görev alır. 
 
• Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
 Acil Servis Sorumlu Hekimi’ ne bağlı olarak çalışacak ve idari işleri organize etmek, 

idari personelin, güvenlik personelinin ve teknik personelin çalışmalarını koordine etmek 

üzere Acil Servis biriminde kalacaktır, 

 Hasta/yaralıların kimliklerini tespit etmeye yardımcı olacak, hasta/yaralı takibi 

yapacak ve sevk işlemleriyle ilgili kayıtların ve formların kullanılmasını sağlayacaktır. 

31.HASTANE DIŞI TRAFİK AKIŞ PLANLAMASI-Ambulanslar, Taşıma ve Diğer Nakil Araçları 

31.1. Herhangi bir nakil aracıyla hastaneye getirilen hasta/yaralılar, Olay Yönetim Ekibi 

tarafından verilecek karara göre,  ilk karşılama için aşağıdaki alanlardan birine yönlendirilir 

(Hastane Afet Triyaj alanı, Acil Servis, diğer). 

31.2. Yürüyerek gelen veya minör sağlık sorunu olan hasta/yaralılar Ayaktan Tedavi  

Bölümüne (1 .kat ve b katı polikliniğine) yönlendirilir. 

31.3. Ambulansların, taşıma ve diğer nakil araçlarının hastanenin çevresindeki alana girmesi, 

yalnızca prosedürlere (SOP - 15) uygun olarak ve ilgili İş Akış Talimatı çerçevesinde Güvenlik 

Sorumlusundan izin alınarak mümkündür. 

31.4 Hastaları diğer sağlık tesislerine sevk için gelen ambulanslar (ciddi vakaları kabul 

edebilmek için tıbbi kapasiteyi artırmak amacıyla hastaların tahliye, taburcu ya da sevki 

durumunda), taburcu edilen hastaların araçlara bindirildiği hastane girişine yönlendirilir. 

Böylelikle hastaneye gelen hasta/yaralıları taşıyan araçlarla, hastaneden çıkan hastaları 

taşıyan araçların trafik akışı rahatlar. 

31.5 Afet ve acil durumlarda kullanılacak alanlar;  

31.6 Ambulansların hasta alacağı alan acil girişidir. 

31.7. Hastane Afet Triyaj Alanı ve Acil Servis için Tedarik (ilaç, sarf malzemesi, ekipman)  

31.8.  Afet stokunun derhal kullanımına, Acil Servis Sorumlusu tarafından karar verilir.  

31.9. Afet stokunda hali hazırda bulunmayan veya rutin prosedürlerle kısa sürede elde 

edilemeyecek olan gerekli malzemeler, olağan durumda kullanılan malzeme talep formu 

kullanılarak Olay Yönetim Ekibi’ nden derhal talep edilmelidir. Gereksiz miktarlarda stoklama 

yapmadan, ihtiyaçların önceden tahmin edilerek belirlenmesi tavsiye edilir. 

 

32.HASTALARIN KİŞİSEL EŞYALARININ YÖNETİMİ 

Hastaneye gelen hastalar arasında, giysileri çıkarılması gerekenler veya kendi başlarına 

kişisel eşyalarına göz kulak olamayacak durumda olanlarla şu şekilde ilgilenilmelidir: 

32.1. Hastalar, toplanması gereken kişisel eşyalarının etiketleneceği, saklanacağı ve 

güvenliğinin sağlanacağı konusunda bilgilendirilir. 

32.2. Kişisel eşyalar için önceden belirlenen form-15 kullanılır. 
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32.3. Bu amaçla ayrılan özel oda (6.kat lazer odasında)  depolama alanı olarak kullanılır; 

bilinci kapalı hastaların kişisel eşyaları düzenli bir şekilde toplanır, etiketlenir ve özel odada 

saklanır. 

32.4. Her hastaya ait kişisel eşyalar tek bir torbada toplanır, torba hastanın tıbbi dosyasındaki 

kimlik numarası kullanılarak etiketlenir ve kolluk kuvvetleri teslim alıncaya kadar özel odada 

saklanır. 

32.5. Oda kilitli tutulur ve başında, bu odada saklanan her torbanın kaydını tutan bir güvenlik 

görevlisi/ görevli memur nöbet tutar. 

 

33. GÖREV YELEKLERİ VE PERSONEL KİMLİK KARTLARI 

33.1. Hastane Afet Triyaj Alanında ve Acil Servis biriminde çalışan tüm personel, yaka 

kartlarını takacak veya görev yeleklerini giyecektir.  

33.2. Renkli ve reflektörlü görev yeleklerinin sırt kısmında görevini belirten yazı ve telsiz için 

cep bulunmaktadır. 

 

GÖREVLİ YELEK RENGİ 

HAP Başkanı (Mesul Müdür) Gri  

HAP Sekreteryası Gri  

Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu Gri  

İş Güvenliği Sorumlusu Gri  

Tıbbi Teknik Danışma Kurulu Gri  

Operasyon Şefi Kırmızı  

Planlama Şefi Mavi 

Lojistik Şefi Sarı 

Finans Şefi Yeşil 

Alan Sorumlusu Kırmızı 

Personel Malzeme Yönetim Sorumlusu Mavi  

 
 

 

34. ACİL MÜDAHALE PLANI’NIN AKTİVASYONUNDA BİLGİ YÖNETİMİ 
 

34. ACİL MÜDAHALE PLANI’NIN AKTİVASYONUNDA BİLGİ YÖNETİMİ 

34.1 Genel İlke ve Esaslar 

Acil Müdahale Planı aktive edildiğinde, tüm personel aşağıdaki ilkelere uymalıdır: 

 Servis/Birim sorumluları, normal zamanda birlikte çalıştıkları personelin güncel 

iletişim bilgilerinin yer aldığı listeleri hazırlamalıdır. Bu listelerde çalışanların ad-

soyadı, telefon numarası (ev ve cep) ve yaşadığı adres gibi bilgiler yer alır. Bu listeler, 

sürekli olarak güncel tutulmalı ve talep edilmesi durumunda veya personeli geri 

çağırma prosedürleri için derhal Olay Yönetim Ekibi’ne teslim edilmelidir. 

 Birime gelen bilgileri kaydetmek için, gerekli görülmesi durumunda, gelen arama 

kaydı tutulması gündeme gelebilir ( Form - 29). 
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 Haberleşme araçları, Acil Müdahale Planı’nın aktive edilmesiyle kişisel amaçlı 

kullanılamaz. 

 Rutin bulaşıcı hastalık raporlama sisteminde Olay Yönetim Ekibi tarafından değişiklik 
yapılabilir.  

 

34.1.1 Bilgi Yönetimi ve Dokümantasyon Esasları 

- HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutmalıdır. Bu kayıtlar 

OYE tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. Kayıtlar ve formlar temel olarak 

şu işlevi yerine getirir: 

 Devam eden konuların/sorunların takibini yapmak, 

 Tüm ana eylemlerin, taleplerin ve kararların kaydını tutmak,  

 Hem devam eden hem de tamamlanmış olan iletişim sorunlarını 

özetlemek, 

 Olay sonrası izleme değerlendirmede kullanılabilen (yasal inceleme/ölüm 

vakaların soruşturma mahkemesi dâhil olabilir), olay müdahalesine ilişkin yasal bir 

kayıt tutmak. 

 - Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 

ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür.  

Bu kişiler:  

 Belirlenen idari görevliler, 

 İdari sorumlu,  

 Güvenlik sorumlusu,  

 Hastane Müdürleri,  

 Acil Servis sorumlusu/Servis/Birim idari sorumluları,  

 Santral görevlisi vb.  

 

34.1.2 Kanıtların Korunması ve Kaydedilmesi 

Hastane içinde ya da dışında olayla ilgili fiziksel kanıtlar zarar görmemeli, erken izole 

edilmelidir. Olay yerindeki konumuyla kanıt arasındaki bağlantı korunmalıdır. Bu durum, 

şöyle özetlenebilir: “torbala, etiketle, mühürle ve güvenli hale getir”. Ayrıca, kanıtın alındığı 

yer ve konumun, kimin tarafından alındığının kaydedilmesi de önemlidir ve yasal 

yükümlülüktür. 

34.2 Hasta Kaydı ve Takibi 

34.2.1. Tıbbi bakı, müdahale ve tedavi sunulan her hasta/yaralı ile hastanede ölen ya da 

hastaneye ulaştırılan ölülerin kayıtlarının yönetimi:  

34.2.1.1. Özel formların ve kayıtların kullanımını gerektirir. Örneğin hasta takip çizelgesi 

(Form - 8-9), takip kaydı (Form - 10), ölüye ilişkin kayıtlar (Form / 10-11) ve ilgili prosedür 

(SOP - 17),  

34.2.1.2. Acil Müdahale Planı etkin olduğu sürece, ilgili tüm personel sistemli bir şekilde bu 

formları ve kayıtları kullanmalıdır, 

34.2.1.3. Raporlama kurallarına (SOP – 9)’da açıklandığı gibi kesinlikle uyulmalıdır. 
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34.3. Hastanede Yatan Hastaların Yakınlarını Bilgilendirme 

34.4. 34.3.1. Birim sorumlusu tarafından yetki verilmediği sürece, personelin hasta 

yakınlarına bilgi vermesi yasaktır (hastanede yatan hastaları ziyarete gelen hasta yakınları 

için genel kural geçerlidir). 

34.3.2. Olay Yönetim Ekibi, hasta yakınlarından gelen soruları/bildirimleri almak için gerekli 

araçları derhal ve prosedüre (SOP - 14) uygun olarak organize edecektir.  

34.4 Medyayı Bilgilendirme: 

34.4.1. Personel, görevlendirilmediği sürece medyaya herhangi bir bilgi veremez (veya 

röportaj yapmayı kabul edemez). 

34.4.2. Olay Yönetim Ekibi Valilik Makamından gerekli izinleri aldıktan sonra medyaya bilgi 

verebilir. 

344.3. Halkla İlişkiler Sorumlu tarafından basına bilgi verilir. 

34.4.4. Medya çalışanları, yetkilendirilmedikleri sürece, hastaneye serbestçe giremez ve 

herhangi bir yeri ziyaret edemezler; Halkla İlişkiler Sorumlusu, HAP Başkanı ziyaret izni 

verdiği takdirde medya çalışanlarına eşlik etmeli ve medya çalışanları hastane tarafından 

sağlanan görev yeleğini giymelidir. 

34.5. Kamu Sağlığının Önemine İlişkin Bilgi Yönetimi  

34.5.1. Gerekli verileri toplaması ve işlemesi Durum Değerlendirme Sorumlusu tarafından 

yapılır. 

34.5.2. Özellikle insandan insana bulaşarak epidemiye dönüşme ihtimali olan bulaşıcı 

hastalıklar ve pandemi vakaları, olaya özel planda ele alınır. 

34.5.3. Hastaların hastaneyle ilk temas noktası olan alanlarda çalışan özellikli personel, 

beklenmeyen bulaşıcı hastalık vakası, zehirlenme ya da kontamine hastalar gibi diğer olağan 

dışı durumlarda derhal Birim Sorumlusunu ve Olay Yönetim Ekibini bilgilendirmelidir. 

34.6. Durum Raporları 

34.6.1. Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması 

gerekir. Bu raporlar, yönetim zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı 

kurumlar ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. Sağlık Bakanlığı, Valilik, İl Sağlık 

Müdürlüğü tedavi kurumları veya Halk Sağlığı Müdürlüğü durum raporu talep edebilir.  

34.6.2. Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 

rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri ve 

bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 

34.6.3. Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 

- Olayın tarifi (özet), 

- Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği,  

- Hazırlık tarihi/zamanı,  

- Oluşan veya beklenen riskler,  

- Mevcut sorunlar ve olay eylem planları,  

- Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 

- İletişim bilgileri,  

- Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 
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34.7. Personel Brifingi 

34.7.1. Acil Müdahale Planı aktive edildiğinde, hastanede çalışan tüm personele aktivasyon 

düzeyi ve çalışma şekli; süregelen olası riskler; yeni bilgilerin sağlanacağı durumlar vb. ilgili 

yeterli bilgi verilecektir. 

34.7.2. Çalışacakları yer (rutin çalışma yerlerinden farklı bir çalışma yerine tayin edilmişlerse) 

ve üstlenecekleri görevle ilgili, kendi birim sorumluları tarafından personele bilgi verilecektir.  

 

35. HASTANE GÜVENLİĞİ VE TESİS GÜVENLİĞİNE YÖNELİK PLANLAMA 

35.1. Hastaneye Ulaşım 

35.1.1. Acil Müdahale Planı’nın aktive edilmesiyle beraber, Özel Güvenlik Sorumlusu 

tarafından hastane alanı güvenli hale getirilir ve erişim yalnızca yetkili personelle ve araçlarla 

sınırlandırılır.  

35.1.2. Hastaneye gelip göreve başlayacak tüm personel, özel güvenlik tarafından İnsan 

Kaynakları Sorumlusuna yönlendirilir ve İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından Görevli 

Personel Formuna (Form -  17) kayıt edilir.  

35.1.3. Gelen ve giden araçlar için trafik akışını rahatlatmak üzere; ana yol ve binalara ulaşımı 

kapatan tüm araçların kaldırılması sağlanır. Hastaneye gelip göreve başlayacak personel, 

arabalarını özel güvenlik birimi tarafından belirtilen yerlere park etmesi sağlanır veya 

hastane içine alınmaz.  

35.1.4. Medya çalışanları, güvenlik görevlileri tarafından oluşturulan Medya Bilgilendirme 

Merkezine yönlendirilir. 

35.1.5. Hasta yakınları ve aile fertleri, güvenlik görevlileri tarafından oluşturulan Hasta 

Yakınları Alanına ve Personel Yakınları Alanına yönlendirilir. 

35.1.6. Ayaktan tedavi faaliyetlerinin bir bölümü geçici bir süreliğine askıya alınabileceği için, 

Ayaktan Tedavi Bölümüne gelen hastaların tümü, bölümlerin kullanılabilirliği hakkında bilgi 

alabilecekleri karşılama/ yönlendirme personeli tarafından yönlendirilir. Yaralı sayısının çok 

olduğu durumlarda, Ayaktan Tedavi Bölümü hafif yaralı kişilere bakım sunmak için 

kullanılabileceğinden rutin hizmetleri sunamayabilir. Olay Yönetim Ekibi kararı ile Ayaktan 

Tedavi Bölümü personelinin işbölümü de yeniden yapılabilir. 

35.1.7. Afet bölgesinden kendi imkânlarıyla gelip hastaneye başvuran hastaların tümü, 

Hastane Acil Giriş Alanına yönlendirilecektir.  

35.2. Hastane Dışı Trafik Akış Kontrolü 

35.2.1. Trafik akışı, prosedüre uygun olarak güvenlik personeli tarafından organize edilir. 

Yalnızca hasta veya önemli malzeme taşıyan araçlar, hastanenin sınırlandırılmış alanına 

girmek üzere kabul edilecektir. Hasta getiren ambulanslar, güvenlik personeli tarafından 

uygun şekilde işaretlenmiş yönlendirilecektir.  

35.2.2. Tahliye, taburcu veya sevk için hastaları almaya gelen aile fertleri ve/veya araçlar, 

Özel Olarak Oluşturulacak Alanlarda yer alan taburcu hastaları araçlara bindirmek için 

ayrılmış özel alana yönlendirilecektir. 

35.2.3. Hastaneye erişim yolunun daima açık olmasını sağlamak üzere, gerekli görüldüğü 

durumlarda Olay Yönetim Ekibi kolluk gücünden yardım talep edecektir. 
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35.3.  Ekipman Güvenliği ve Acil Onarımı 

35.3.1. Ekipman ve malzemelerin bakımından sorumlu Cihaz Ve Araç/Gereç Sorumlusu ve 

Alt Yapı Sorumlusuna Olay Yönetim Merkezi çağrılarak, hizmet sunumunda kesinti 

yaşanmaması için hangi prosedürlerin hangi sırayla uygulanacağına dair Olay Yönetim Ekibi 

tarafından talimat verilir. İlgili personel ilgili prosedür ve İş Akış Talimatına göre çalışır, ilgili 

form (Form 5-19) ve kayıtları kullanarak rapor verir. 

35.3.2. Yeniden tedarik veya onarım gibi konularda hastane dışı yardım gerekli olduğunda, 

etkinliğin ve güvenliğin her durumda sağlanması için güvenlik personeli, bakım personeliyle 

işbirliği yapar ve Olay Yönetim Ekibi’ni bilgilendirir. 

35.4.  Hastane Güvenliği: 

35.4.1. Özel Güvenlik Birimi tarafından sağlanmaktadır.  

35.4.2. Özel güvenlik görevlisi,  hastaların, refakatçilerin ve personelin can ve mal 

güvenliğinin sağlanması ve hastane binası ile içindeki demirbaş eşyaların korunması için 24 

saat kesintisiz hizmet vermektedir.  

35.4.3. Tüm hastane iç ve dış çevresi kapalı devre kamera sistemiyle 24 saat kontrol altında 

tutulmaktadır.  

35.5. Tesis Güvenliği  : 

 35.5.1. Amaç: Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık 

tesisinin oluşturulmasıdır. 

 35.5.2. Hastanede: 

 - Tehlike ve risklerin azaltılarak kontrol altına alınması 

- Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi 

- Emniyet koşullarının sağlanması için etkin bir yöntem oluşturulmasıdır. 

- Tesis güvenliği planı 7 alanı kapsar : 

- Güvenlik (binalar ,zeminler, ekipmanlar) 

- Emniyet (bina ve içindekiler) 

- Zararlı maddeler (radyoaktif ve diğer maddeler) 

- Acil durumlar (salgınlar, felaketler) 

- Yangın emniyeti (bina ve içindekilerin korunması) 

- Tıbbi ekipman (seçim, bakım ve kalibrasyon) 

- Kullanım sistemleri (elektrik,su,doğalgaz ve diğer sistemler) 

35.5.3. Tesis güvenliği ile ilgili tedbirler, Tesis güvenliği toplantılarında ele alınmaktadır. Her 

birim kendisi ile ilgili tesis güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Tesis güvenliği ile ilgili 

alınan tüm tedbirler hastane idaresi tarafından denetlenir. 

 

36. LOJİSTİK YÖNETİMİ VE KOORDİNASYONU 

36.1Acil Müdahalede Lojistik Yönetimi (genel ilkeler) 

36.1.1. Lojistik yönetimi, malzemeleri ve hizmetleri içerir. Olay Yönetim Ekibi, lojistikile ilgili 

talep ve bilgileri bir merkezde toplar. 

36.1.2 Acil Müdahale Planı aktive edildiğinde tüm hastane personeli, lojistik yönetimi için, 

Plan’ın ilgili bölümlerinde açıklanan  prosedür, kayıt ve formları kullanmalıdır. 
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36.1.3 İlk değerlendirme mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılır. Bu değerlendirme kilit 

öğelerin ve temel kaynakların mevcudiyetine ilişkin olmalıdır. Bu nedenle, her Servis/Birim 

sorumlusu, takviye veya yeniden tedarik için zamanında talepte bulunmalıdır. 

36.1.4 Tıbbi malzeme, ekipman, ilaç vb. talepler için, ilgili rutin talep formlarının  

kullanılamadığı zaman Form – 22 kullanılmalıdır.  

36.1.5 İlgili kayıtlar ve formlar sürekli güncel tutulmalıdır. (Form – 21 – 22 – 23) 

36.1.6 Bilgi paylaşımı son derece önemlidir. Bu nedenle  raporlamada ilgili SOP ve İş Akış 

Talimatlarına mutlaka uyulmalıdır. 

36.1.7 Azami sayıda hastanın tıbbi bakım hizmetini yeterli düzeyde almasını sağlamak için, 

tıbbi malzemelerin ve ekipmanların mümkün olduğunca makul ve ekonomik bir şekilde 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

36.2. Etkin lojistik yönetimi için türü ne olursa olsun dışarıdan kaynak talep etme yetkisi Olay 

Yönetim Ekibi’ndedir. Olay Yönetim Ekibi gerekli durumlarda bu yetkiyi kısmen farklı 

bölümlere verebilir.  

36.3. Normalde kullanılanlardan ziyade, özel veya ekstra malzemelere (örneğin; ilaçlar, sarf 

malzemeleri vb.) yönelik tüm talepler, bölümlere söz konusu malzemelerin sağlanması 

konusundaki önceliklere karar vermek için, Olay Yönetim Ekibi’ne iletilmelidir. 

36.4. Normalde kullanılan ilaç, sarf malzemesi vb. malzemelerin dışında talep edilecek 

malzemelerin önceliklendirilmesi Olay Yönetim Ekibince yapılmalıdır.  

 

37. PSİKOSOSYAL DESTEK FAALİYETLERİ 

37.1Psikososyal Destek Genel İlke ve Esasları 

37.1.1. Afet ve acil durumların ardından yürütülecek psikososyal desteğin temel amacı afet 

ve acil durumlarda doğrudan etkilenen hastalar, hasta yakınları ile sağlık personelinin hızla 

iyileşip toparlanma becerilerinin artırılması ve hastanelerin afetlerden önce ve sonra 

yürütülecek “Psikososyal Müdahale ve Destek” kapasitesinin artırılmasını sağlamaktır.  

37.1.2. Hastane Psikososyal Destek Merkezi Başhemşire odasıdır. 

37.1.3. Psikososyal destek faaliyetleri 3 gruptur: 

- Sağlık Personeline Yönelik Psikososyal Destek, 

 - Hasta ve Hasta yakınlarına Yönelik Psikososyal Destek,  

 - Afet ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet Uygulamaları. 

37.1.4. Psikososyal destek hizmetlerinin kapsamı psikolojik triyaj, psikososyal risk ve ihtiyaç 

analizi, psikolojik ilk yardım, psikolojik bilgilendirme, paylaşım grupları, psikoeğitim 

çalışmaları, takip ve sevk vb. dir.  

37.1.5. Hastanede çalışan tüm personele form 31 Psikososyal risk analizi formu 

doldurtulmuştur. Psikososyal destek personeli tarafından çalışan personelin risk analizi 

yapılmaktadır. Afet durumunda oluşabilecek sorunlara karşı gerekli tedbirler alınır. 

37.1.6. Afet ve acil durumlarda Psikososyal Destek çalışmaları kapsamında psikososyal 

destek ekibine afet öncesinde sunulacak eğitim programının içeriğinde asgari olarak 

aşağıdaki konular vardır. 
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Psikososyal Destek Kapsamında Önerilen Asgari Eğitim 
Başlıkları 

Afet yönetimi, temel tanım ve ilkeler 

Travmatik Olay, Psikolojik Travma, Toplumsal Travma, 
Toplumsal Travma ve Evreleri 

Afetzede Psikolojisi 

Afetlerde Ekip Çalışması 

Sağlıklı İletişim 

Çatışma Çözümü 

Kendi Kendine Yardım Becerileri 

Stres Yönetimi 

Öfke Yönetimi 

Akut Stres Belirtileri 

Travma Sonrası Stres Belirtileri 

Psikolojik İlk Yardım 

Afet ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet Uygulamaları 

Psikolojik Triyaj 

 
37.2. Sağlık Personeline Yönelik Psikososyal Destek 

37.2.1. Afet ve acil durumların ardından hastanelerde yürütülecek psikososyal desteğin 

temel amacı afet ve acil durumlarda doğrudan etkilenen hastalar, hasta yakınları ile sağlık 

personelinin hızla iyileşip toparlanma becerilerinin artırılması ve hastanelerin afetlerden 

önce ve sonra yürütülecek “psikososyal müdahale ve destek” kapasitesinin artırılmasını 

sağlamaktır. Acil Durum ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler ‘’ SOP 13 Psikososyal Hizmetlerin 

Yönetimi Prosedürü’’ kapsamında yönetilir. 

37.2.2. Afet ve acil durum halinde görev yapacak personelin ihtiyaçlarıyla ilgili HAP 

Başkanıyla sürekli iletişim halinde olunacak ve gerektiğinde sağlık personeline psikososyal 

destek sunulacaktır. Sağlık personeline psikososyal desteğin temelinde öncelikle görev 

yapan personelin temel (güvenlik, beslenme, barınma, banyo-tuvalet, iletişim vb.) ve özel 

ihtiyaçlarının (ilaç vb.) karşılanması ile personelin dinlenme saatlerinin belirlenmesi gibi 

konularda yönlendirme ve önerilerde bulunacaktır.. Tüm personel ve yakınlarına psikososyal 

destek sunulacaktır. 

37.2.3. Sağlık personelinin  psikososyal risk ve psikososyal ihtiyaçlarına göre (yalnız yaşamak, 

engeli bulunmak vb.) psikososyal desteğin sağlanması ve gerektiğinde ihtiyaçların sağlanması 

veya kaynaklara yönlendirilmesi koordine edilecektir. 

37.2.4. Ailesinde ölü, yaralı, özel ihtiyaç sahibi vb. olan sağlık personeli tespit edilerek 

doğrudan sağlık personeline veya yakınlarına yönelik psikososyal destek planlaması 

yapılacak, gerektiğinde diğer kurumlarla işbirliği sağlanacaktır. 
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37.2.5. Psikolojik sağlamlığın artmasına katkı sunmak amacıyla psikolojik bilgilendirme ve 

psikoeğitim çalışmalarına hastanedeki tüm personel dahil edilecektir. 

37.2.6. Afet ve acil durum sonrasında sağlık personelinin normal aktivitelerine geri 

dönmelerine yardımcı olacak paylaşım grupları ile sosyal faaliyetlerin düzenli olarak yerine 

getirilmesi desteklenecektir.  

37.2.7. Psikososyal destek sunulan ve takip edilen vakaların kayıt ve takibinde standart kayıt 

prosedürlerinin aynı şekilde uygulanması için Psikososyal Destek Sorumlusu tarafından 

gerekli önlemler alınacaktır. 

37.3.  Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Psikososyal Destek 

37.3.1. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik yürütülecek psikososyal destek, afet ve acil durum 

sonrasında hastaneden sağlık hizmeti almak üzere başvuranlara yönelik olarak 

yürütülecektir. 

37.3.2. Hastanede tedavi almakta olan veya hastaneye başvuran hastaların psikososyal 

ihtiyaçlarının karşılanması için HAP Başkanına yönlendirme ve önerilerde bulunmak 

psikososyal destek personelin sorumluluğundadır.  

37.3.3. Taburcu edilen hastalar ile hastanede (geçici morg dâhil olmak üzere) muhafaza 

edilen ölülerin kimliğini belirlemek için veya kayıp aramak için hastaneye başvuran ailelere 

psikososyal destek sunulacaktır. 

37.3.4. Psikiyatrik destek ve tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınlarının tedavisi için 

gereken ilaçların teminine yönelik önlemler alınacaktır. 

37.3.5. Hastanede (geçici morg dahil olmak üzere) muhafaza edilen ölülerin kimliğini 

belirlemek için gelen ailelere uzun süreli psikososyal destek ihtiyacı doğduğunda gereken 

tedavileri planlanacaktır. 

37.3.6. Psikososyal destek ve danışmanlık yapılan tüm hastaların kaydı standart kayıt 

prosedürleri kapsamında tutulacaktır. 

 

37.4. Afet ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet Uygulamaları 

37.4.1. Hasta ve hasta yakınlarının psikososyal ihtiyaçlarına göre (kayıp, kimliği 

belirlenemeyen, kimsesi olmayan, engeli bulunan vb.) psikososyal desteğin sağlanması ve 

gerektiğinde ihtiyaçların sağlanması veya kaynaklara yönlendirilmesi koordine edilecektir. 

Afet ve acil durumlarda yürütülecek sosyal hizmet uygulamaları, HAP aktivasyonu sonlanana 

kadar Psikososyal Destek Ünitesi kapsamında uygulamalarını yürütülecektir. 

37.4.2. Afet ve acil durumlardan etkilenerek hastaneye başvuran engelli, kimsesiz, yoksul, 

kimliği belirlenemeyen veya afetin doğası gereği oluşabilecek psikososyal riski yüksek 

bireylerin afet ve acil durumlar halinde hastanelere başvuruda bulunabileceği göz önünde 

bulundurulacaktır.  

37.4.3. HAP çerçevesinde de tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının sürdürülebilir olması için; 

ilgili kurum ve kuruluşlarla (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, 

Sivil Toplum Kuruluşları vb.) sürekli ve kesintisiz bir işbirliği ve koordinasyon çalışması 

yürütülmesi gerekmektedir.  
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37.4.4. Afetlerden önce sağlık personeline “Afet ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet 

Uygulamaları” eğitimleri verilecektir. 

37.4.5. Afetlerden sonra yürütülecek sosyal hizmet uygulamalarının kayıt altına alınması ile 

ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınacaktır.  

 

38.ÖLÜ VE KAYIPLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 

38.1. Hastanenin Ölü Kabul Etmeye Yönelik Politikası 

38.1.1.Hastanede ölenlerin sayısının, 4 kişiden  fazla olduğu durumlarda; ölülerin Belediye 

veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün belirlediği geçici morga transfer edilemediği 

durumlarda, ibadethane geçici morg olarak kullanılacaktı. 

38.1.2. Hastane, ölülerin kimliğinin tespit edilmesine ve kayıpların aranmasına aktif bir 

şekilde katkıda bulunacaktır. 

38.1.3. Ölülerin muhafazası için acil serviste yeteri kadara ceset torbası bulundurulacaktır. 

38.1.4. Afet ve acil durum öncesinde tüm sağlık personeli konuyla ilgili bilgilendirilecektir. 

Hastanedeki Geçici Morg Alanı 

38.2. Hastanede geçici morg alanı ibadethanedir  

38.3. Ölü ve Kayıpların Kimliklendirilme Sürecine Hastanenin Katkısı 

38.3.1. Hastane, ölülerin kimliklendirilmesi için ilgili kurumlara destek verilir.  Ölülerin 

kimliklendirilmesi ve transfer edilmesi sürecinde Kurumlararası Koordinasyon ve Halkla 

İlişkiler Sorumlusu, ilgili kurumlarla (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Cumhuriyet 

Başsavcılığı, Belediye vb.) koordinasyon ve kesintisiz işbirliği sağlanır. Hastanede ölü ve 

kayıpların yönetimi ve takibinden sorumlu kişi OYE tarafından belirlenir. 

38.3.2. Hastanede ölenlerin veya hastaneye transfer edilen ölülerin tamamı triyaj kartı ile 

kimliklendirilecektir.  Bunun için triyaj kodu verme, fotoğraflama, eşgal yazma, DNA, parmak 

izi vb. (kolluk kuvvetlerinin resmi isteği üzerine) işlemler  yerine getirilecektir. 

38.3.3. Hasta yakınlarının ölülerin kimliğini tespit edebilmesi amacıyla otopark alanı  tespit 

alanı olarak belirlenmiştir. Bu alan hasta yakınlarının birçok cansız bedeni görmek zorunda 

kalmayacakları şekilde organize edilecektir. 

38.3.4. Psikososyal destek ekibi görsel teşhis sürecinde hasta yakınlarına eşlik ederek 

gerektiğinde psikososyal destek sunacaktır. 

38.3.5. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayı olmadan, ölülerin yakınlarına verilmeyecektir. 

38.3.6. Kimliği belirlenemeyen kişiler için Kurumlararası Koordinasyon ve Halkla İlişkiler 

Sorumlusu tarafından ilgili kurumlara bildirim yapılacaktır. 

38.3.7. Ölü ve kayıpların takibi, ölü takip listesi  (Form 11-12) kaydı kullanılarak yapılacaktır. 

 

39.OLAYA ÖZEL PLANLAR 

GİRİŞ 

Olaya Özel Plana konu olan acil durumlar; özel prosedür, sistem, özel eğitilmiş ekip, ekipman 

ve beceri gerektiren durumlardır. Hastanemizde Yangın, Tahliye Gerektiren Durumlar, İş 

Sürekliliğinde Kesinti ve Deprem konusunda Olaya Özel Plan yapmıştır. Acil durumlar için de 

prosedürler yapılmıştır. 
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39.1. HASTANE İÇİ YANGIN ÖZEL PLANI:  

391.1 Yangında Acil Müdahale (Genel İlkeler) 

Hastanemizde Yangın konusunda “Yangın Emniyet Talimatı”   ve “Acil Durum Kodları 

Uygulama Prosedürü(Kırmızı Kod)“ ne göre yürütülmektedir.  

 

39.1.2 Hastanede Yangın Durumunda Personel Müdahale Algoritması 
 

 
 
 
 
 
39.1.3. Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi 

39.1.3.1.Yangın alarmı verildiği an Olay Yönetim Ekibi hemen faaliyete geçirilir. 

39.1.3.2. HAP Başkanı tarafından yetkilendirilen kişi hemen Olay Yönetim Merkezine gider 

ve merkezi açar ve:  

 112 Komuta Kontrol Merkezi ile temas sağlar, 

 İlerleyen dakikalarda tahliyenin gerekli olup olmayacağına karar vermek için ilk 

değerlendirmeyi yapar. Hastaların geçici olarak yerleştirilebileceği alternatif bakım 

alanlarının belirlenmesi sağlar. 

39.1.3.3. Olay Yönetim Ekibi toplanır ve müdahale yönetimini üslenir. 

 Diğer kurumlarda iletişimi sürdürür, ( itfaiye, polis, KHBGS ve İl Sağlık Müdürlüğü), 

 Hastaların başka bir yere yerleştirilmelerine ilişkin kararları alır, 

 Kurtarma faaliyetlerini İtfaiye ile birlikte yönetir. 

İş Akış Şema No: … Yangın/Duman Müdahalesinde Bilgi Yönetimine İlişkin İş Akış Şeması 

Yangın ve Duman  
Fark Edilince 

Fark Eden İlk Kişi veya Yangın  
Alanın Algılama Sistemi (Yangın  

Sensörleri) 

Yangın Alarm Sisteminin Uyarı 
Butonunu basın. (Otomatik 
Yangın Sistemi Butonu) 

Acil Uyarı Butonundaki kırmızı  
Düğmeye basarak KIRMIZ KOD - 
Başlatın.  

Alarm Otomatik Olarak Hastane 
Güvenlik Merkezine ve Santrale 
Konum Vererek Bilgi Aktarır 

Güvenlik Sorumlusu Olay Yönetim 
Merkezini Açar İtfaiye ve Polisle 
Koordinasyonu Sağlar 

Güvenlik Sorumlusu Yangının 
Çıktığı Alana Gider 

 
 

Yangının Detayları Görevdeki 
Güvenlik Sorumlularına Aktarılır 
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39.1.4 Hastanede Yangına Hazırlık 

 Her kat ve ünite için kendi içinde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır ve 

personelimiz yangın konusunda teorik ve de pratik uygulamalarla sürekli eğitilmektedir. 

 Hastanedeki yangın söndürme dolapları sürekli güncel tutulmaktadır. 

 Yangın çıkması muhtemel yerlerde yangınla ilgili ikaz levhaları konulmuştur. 

 Yangına karşı alınacak önlemlerle ilgili olarak talimatlar asılmış ve görülmesi 

sağlanmaktadır. 

 Açıkta ateş yakılmasına izin verilmez, elektrik tesisatları ve kablolar sık sık kontrol 

edilir. 

 Yangından kurtarma işaretleri ve kat krokileri bütün odalarda ve servislerde asılıdır. 

 Hastanemizde adreslenebilir yangın algılama sistemleri ile donatılmıştır. 

 Hastanemizde özellik arz eden mahalleri kontrol edebilmek maksadıyla teknik servis 

elemanları görev yapmaktadır. Önemli alanlar sürekli kontrol edilmektedir. 

 Hastanemizin her ayrı bölümü, en küçük odasına kadar, yangın algılama sistemi ile 

donatılmıştır. 

 Giriş kat danışma biriminde bulunana yangın alarm panelinde yangın alarmının hangi 

birimden verildiği görülebilmekte ve personel sevki on göre yangın ekip lideri tarafından 

yapılmaktadır. 

 Acil durumlarda kullanılmak üzere, hastanenin her bölümünde acil çıkış/kaçış kapıları 

bulunmaktadır. Bu kapılar içten açılmakta, dışarıdan içeri giriş olmamaktadır. 

 Hastanemiz ana giriş/çıkış kapıları otomatik olarak açılır kapanır sistemdir. Yangın 

kaçış kapıları, yangın merdivenine açılmakta olup sadece içten dışa doğru ‘Panic Door’ 

şeklinde açılmaktadır. 

 Hastanemiz 8 kattan meydana gelmiştir. Dolayısıyla iniş ve çıkışlarda asansör 

kullanımı esastır. Asansörler son teknoloji ürünü olup otomatiktir. Bunlarında herhangi bir 

acil durumda kullanılması veya durdurulması teknik servis tarafından öğrenilmiştir. Yangın 

esnasında kullanılmaması için uyarıcı işaretler konulmuştur. 

 Ayrıca hastanenin belli mahallerinde yangın muslukları, hortum dolapları ve kimyasal 

söndürücü tüpler bulunmaktadır. Tüpler duvara sabitlenmiş ve numaralandırılmıştır. Tüplerin 

Katlarda özellikle tehlike taşıyan yerlerde otopark, atık depo önü, kazan dairesi, elektrik pano 

yanında, ana surver odasında bulundurulmaktadır. 

 Yangın merdivenlerinde elektrik kesildiğinde devreye giren sensörlü ışıklandırma 

mevcuttur. 

 Yangın sistemi (hortumlar, vanalar, tüpler, algılama sensörleri, alarm panosu) 

periyodik (aylık) 

 Çatıların temizlikleri aylık olarak teknik servis tarafından rutin alarak yapılır. Çatıdaki 

elektrik kablolarının izolasyonları yapılır. Kayıtları tutulur.  

 Kontrolle teknik servis tarafından yapılmaktadır. Kontroller teknik servis tarafından 

ilgili formlara kaydedilir. 

 Hastanede yangın müdahale, İlkyardım, kurtarma ve tahliye ekipleri vardır. 
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39.1.5 Yangın Müdahale Ekipleri 
 
39.1.5.1 Yangınla Müdahale Ekibi 
 

Adı Soyadı İşyerindeki Görevi Ekipdeki Görevi Telefon 

Nail Kaygısız Teknik Servis Ekip başı 0530 5285882 

Şenol Aksoy Teknik Servis Elemanı Üye 05332506097 

Haspi Konçi Acil Servis Yardımcı Personel Üye 05385650555 

Keramettin Çıtak Ameliyathane Yardımcı Personel Üye 05399427934 

Murat Köse Acil tıp Teknisyeni Üye 05532869514 

Gülhan İmam Gece Amiri Üye 05333835116 

Emre Bulut Gece Bekçisi Üye 05369591165 

 
39.1.5.1.1.Görevleri 

 Olay mahalinde keşif yapmak ve HAP ekibine rapor vermek 

 Olayın çapını takımın nezdinde görevlendirmek. 

 Yangın sınıfına göre müdahale yöntemini belirlemek. 

 Yangının diğer bölgelere atlayarak büyümesini önleyecek tedbirler almak. 

 Yangın bölgesini çevreleyerek görevliler haricindeki personelin bu bölgeye girişine engel 

olmak. 

  
39.1.6 Standart Operasyon Prosedürü: Yangın Standart Operasyon Prosedürleri SOP-
20“dedir. 
 
HASTANE İÇİ YANGIN STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.20) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet. Personel, hastalar ve serviste bulunan diğer kişilerin güvenliğini 
sağlamak ve mümkün olduğunda yangına müdahale etmek. 
Hedefler 
• Durumu değerlendirmek, yangın ihbarı için hemen 0 numaraya ve Olay Yönetim 
Ekibine haber vermek, vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başlamak, 
• Yangınla mücadele etmeye başlamak, 
• Tıbbi gaz vanalarını kapatmak, 
• Daha fazla zararı önlemek. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Çalışma alanınızda gösterilen hastane içi yangın prosedürünü hızlıca okuyun, 
• Alarm Ver, Kurtar, Kontrol Altına Al, Tahliye Et/Kaç stratejisini uygulayın, 
• Hemen güvenlik sorumlusunu veya diğer yetkili kişileri alarma geçirin 
• Yakın servislerin personelini yardıma çağırın, 
• Tıbbi gazları mümkün olan en kısa sürede kapatın 
• Yangın olan odalardan hastaları çıkarmaya başlayın ve yangının muhtemel 
gidişatıyla ilgili tahminde bulunun ve hastaları tahliyenin devamını bekleyebilecekleri 
güvenli bir yere transfer edin, 
• Koridoru açık tutun ve kapıları engellemeyin. Hastaları tahliye etmeye devam etmek 
için her zaman Olay Yönetim Ekibi' nden yönlendirme talep edin Mümkünse 
yağmurlama sistemini kullanarak yangına müdahale etmeye başlayın, zaman 
kaybetmeyin. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Olay Yönetim Ekibi yangının başında henüz faaliyete geçmemiş olabileceğinden 
tahliye, yangın çıkan departman/servis/birimin yetkilisinin kararıyla yapılmalıdır 
(Hastanenin kısmi ya da tam tahliye kararı HAP başkanı veya HAP Başkanının 
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olmadığı durumlarda en yetkili Yönetici tarafından verilir), 
• Servisin tahliye işlemi tamamlandığında, hiçbir hastanın kalmadığından emin olmak 
için gidip odaları tekrar kontrol edin. Bu son kontrol, Olay Yönetim Ekibi’ nden birinin 
izniyle iki kişilik bir ekip tarafından yapılmalıdır, 
• Her türlü güvenlik tehdidini değerlendirin ve hemen Güvenlik Sorumlusuna rapor 
verin (ciddi tehdit oluşturabilecek devam eden herhangi bir durum duyurulmalıdır). 

Kullanılacak Materyaller 
• Yangın algılama sistemleri 
• Yangın söndürme tüpleri, 
• Yataklar, sedyeler, 
• Mevcut durumun çok hızlı bir tahliyeyi gerektirdiği durumlarda hastaları taşımak için 
battaniyeler, 
• Mümkünse tekerlekli sandalyelerin koridorları kapamadan kullanılmaları. 
Kalite Kontrol 
• Güvenlik personeli hazır bulunur, yangınla mücadele ve tahliyede görev alır. 
• Hastaların servisten tahliye edilmelerinin ardından, servisin boşaltıldığını belirtecek 
bir işaret koyun (örn: her odanın kapısının önünde bir yastık), 
• Tahliye tamamlandığında, bir kez daha yukarıda bahsi geçen prosedüre göre son 
bir kontrol yapın. 
Zaman Dilimi: 
• Alarm ver: Hemen 
• Kurtar : Hemen 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Tahliye ile ilgili Standart Operasyon Prosedürü, 
• Tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile ilgili Standart Operasyon Prosedürü, 
• Olay Yönetim Ekibi Başkanı (HAP Başkanı) İş Akış Talimatı, 
• Güvenlik Sorumlusu İş Akış Talimatı, 
• Bölüm Sorumlusu İş Akış Talimatı. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Yangınla etkili bir şekilde mücadele edilemeyeceği veya bunun çok zaman alacağı 
görülürse, yangın olan servisteki odaların pencerelerini ve kapılarını kapatın (bunu 
daima hiçbir hastanın kalmadığını kontrol ettikten sonra yapın). Güvenlik hizmetleri 
gelene ve yangınla mücadeleye başlayana kadar kapıları asla açmayın, 
• Güvenliğiniz/sağlığınız için kendinizi olası tehlikeli durumlara maruz bırakmayın, 
• Binadaki yangın nedeniyle tahliyenin mümkün olmadığı durumlarda, hastaları 
odalarında tutun; pencereleri ve kapıları kapatın; tam donanımlı itfaiye ekiplerinin 
dışarıdan sizi kurtarmasını bekleyin. Bu olağanüstü bir durumdur. Tahliyeye her 
zaman öncelik verilmelidir. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Servisin tüm sağlık personeli ve destek personeli, 
• Komşu servislerin tahliye edilmeyecek olan personeli, 
• Yangının hastaların olmadığı bir alanda çıktığı durumlarda teknik personel (örn. 
eczane), 
• Hastane içi yangınlar için özel olarak eğitilmiş olan personel. 

 

Ekler 
• Yangına müdahale malzemelerinin kullanımı ve bunların konumları, 
• Tahliye yolları için harita/kroki, 
• Raporlama için kayıtlar ve formlar. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: Hasta tahliye kaydı, 
Formlar: Tahliye durumunda hasta tanımlama formu (her bir hastaya iliştirilir)/tıbbi 
kayıtları da ayrıca hastanın formuna eklenir. 
Raporlama mekanizması; 
• Olay Yönetim Ekibi 'nin talimatlarını izleyin. 
İzleme 
• Temel faaliyet: Kaliteli tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile personelin, hastaların, 
kişilerin ve kritik ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  
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39.2. KİMYASAL OLAYLARDA HASTANE YÖNETİMİ (İç veya Dış Kaynaklı)  
Hastanemizde bu konuda “Acil Durum Kodları Uygulama” ve “Turuncu Kod Prosedürü“ ne 
göre yürütülmektedir.  

 
39.2.1 Kimyasal Olaya Acil Müdahale (Genel İlkeler) 
Hastaların ve personelin sağlığını etkileyebilecek tehlikeli maddeleri içeren akut kimyasal 
olay ile karşılaşıldığında Kimyasal Olaylarda Hastaların Yönetimi Standart Operasyon 
Prosedürü derhal faaliyete geçirilecektir.  Olay Yönetim Ekibi derhal faaliyete geçirilir. Olay 
Yönetim Ekibi, birimler ve klinik servisler ile koordinasyon halinde, hastane uygulamalarının 
genel yönetimini üstlenir.   
Hastanede kimyasal olaya acil müdahalenin yönetiminde başlıca ilkeler şunlardır: 
- Personel ve hastanenin önemli ekipmanlarının güvenliğine ve emniyetine ağırlıklı öncelik 
verilir. 
- Toksik maddeler, sekonder kontaminasyon riski oluşturursa veya içinde yer alan 
kimyasallar bilinmiyorsa, kontamine olan hasta acil servise kabul edilmeden önce 
dekontaminasyon prosedürleri gerçekleştirilmelidir.  
- Hastalara solunum desteği verilmesi ve antidot kullanımı başta olmak üzere, kontamine 
olmuş kişilere akut bakım hizmeti sunulması ve bu nedenle personelin görev dağılımının 
yeniden yapılması gerekmektedir. 
-Geç ortaya çıkan ciddi semptom ve kronik sağlık sorunu ihtimali, en başından itibaren göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
- Koordinasyon sağlanacak taraflar: 
 Kimyasal olayların yönetimi, hastayı kabul eden hastanenin ve ilk müdahale ekibinin 

etkili koordinasyonunu gerektirir.  

 Aynı şekilde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Servis arasında etkili koordinasyon 

olmalıdır. 

 Olay Yönetim Ekibi’nin lojistik ve bakım bölümünün sorumluları, hastane alanı 

içerisinde toksik kimyasalların depolanması, ele alınması ve kullanılmasına yönelik güvenlik 

hizmetleriyle koordineli olmalıdır. 

39.2.2  Kimyasal Bir Olay Durumunda Müdahale Algoritması 

Hastanede kimyasal olaya müdahalede iş akışının başlıca basamakları şunlardır: 
• Olay Yönetim Ekibi derhal faaliyete geçirilir. 

• Hastane personeli TURUNCU renk kodu anonsu ile bilgilendirilir. 

• Dekontaminasyon prosedürleri, mümkün olduğunca hastane dışında 

gerçekleştirilmelidir  (Acil Servis’in kontamine olması engellenmelidir). 

• Dekontaminasyon prosedürlerinin yönetimi ve/veya kontamine olan hastalara akut 

bakım hizmeti sunumuna dâhil olan personel, kişisel koruyucu ekipman giymeli ve Olay 

Yönetim Ekibi talimatlarına ve Standart Operasyon Prosedürlerine harfiyen uymalıdır. 

• Kimyasal olaylara uygulanan özel triyaj prosedürlerine tamamen riayet edilmelidir. 

• Olay Yönetim Ekibi’nin tavsiyesine uygun olarak standart tedavi protokollerine 

uyulmalıdır. 

• Sınırlı sayıda bulunan bazı temel ilaçların kullanımına dikkat edilmelidir. 
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• Tıbbi bakım hizmeti ve semptomlar, uzun süreli takip hedeflerine yönelik olanlar 

dâhil olmak üzere, özel form ve kayıtlara kaydedilmelidir. 

• Hastaların bilgilendirilmesi her zaman gereklidir; ancak bilgilendirme, Olay Yönetim 

Ekibi’nin talimatlarına uymak suretiyle personel tarafından yapılmalıdır. 

• Uzman kuruluşlarla iletişim, toplumun risk konusunda bilgilendirilmesi ve 

koordinasyonu, Olay Yönetim Ekibi tarafından yönetilir. 

39.2.3.  Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi 
Olay Yönetim Ekibi, derhal Olay Eylem Planı’nı hazırlayacaktır. Bu plan başlıca aşağıdakileri 
içerir: 
• Alandan hastaneye gelen hastalar ve diğer normal hastalar için triyaj faaliyetleri, 

• Kontamine kişiler için acil servise girmeden önceki dekontaminasyon prosedürleri, 

• Sürece dâhil olan personelin güvenliği ve emniyeti, 

• Sağlık anlamında ciddi bir etkiyi önlemek amacıyla; geç ortaya çıkan ciddi 

semptomlara yönelik olarak taburcu hastalara uygulanacak  takip faaliyetleri, 

• Sürece dâhil olan personelin sağlığını korumaya yönelik takip sistemi, 

• Sağlık yetkilileriyle bilgi koordinasyonu, 

• Kontamine bölümden tahliye edilen hastalara yönelik alternatif tedavi alanının 

tespiti.  

39.2.4.  Hastanede Kimyasal Olaylara Hazırlık 
• Personelin güvenliği ve sağlığı önceliklidir. 

• Akut olaylar, kronik salınım veya maruziyet, hastanede çok farklı kısıtlamalar 

yaratabilir. 

• Akut olaylardaki akut ve geç ortaya çıkan semptomlar ilişkilidir. 

• Çok sayıda kontamine kişi olması, akut sağlık hizmeti sunumu için büyük zorluk 

oluşturur. Hastanenin acil müdahale kapasitesini kolaylıkla aşabilir ve kaynakların (sürece 

dâhil olan personelin) yeniden dağılımı gerekli hale gelebilir; hastaların ve uygulanacak 

tedavi prosedürlerinin önceliklendirilmesi gerekebilir. 

• Ağır yaralı hastaların, hayat kurtarmaya yönelik acil bakım hizmeti alması gerektiği 

durumlarda dekontaminasyon prosedürleri zaman tüketici olabilir. Triyaj faaliyetine dâhil 

olan personel, önceliğin hayat kurtarma olduğunu kabul etmelidir. 

• Çok miktarda özel antidota ihtiyaç duyulabilir ve bu nedenle yalnızca bu tedaviye 

gerçekten ihtiyaç duyan hastaya verilmelidir. 

• Hastane toksik maddenin içeriye dökülmesinden doğrudan etkilenebilir ya da 

dışardan kimyasal gaz bulutuna maruz kalabilir. Personel, dışarıdan hava girişini engelleyerek 

hastaneyi korumayı göz önünde bulundurmalıdır. 

39.2.5  Dekontaminasyon Alanı ve Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
Hastane dekontaminasyon alanı asgari olarak aşağıdakileri içerir: 
• Atık tankı, 

• Yeteri kadar duş başlığı ile ılık su kaynağı, 

• Kimyasal maddelere dayanıklı tulumlar, 

• Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, çizmeler, 
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• Yumuşak sabun veya dezenfektan, yumuşak kıllı fırçalar, 

• Vücut ve göz duşu sıvıları, 

• Sıçramaya karşı koruyucu gözlükler veya diğer göz koruyucular, 

• Dekontaminasyon ünitesi, 

• Kapaklı çöp kovaları ve plastik çöp poşetleri, 

• Dekontamine olan hastalar için giysiler, 

• Hastanın mahremiyeti ve sıcak kalması için ekstra battaniyeler ve çarşaflar, 

• Triyaj kartı, 

• Sedye, tekerlekli sandalye. 

Dikkate alınacak diğer hususlar: 
• Hastaneyi tehdit eden olası tehlike kaynaklarını (ve olası senaryo türlerini) tespit 

etmek için risk analizi yapın, 

• Dekontaminasyon işlemi için hasta/yaralının yürüyebilirliği, cinsiyeti, engelli olması, 

gebe olması, yaşlı olması gibi benzer durumları kültürel öğelerle birlikte dikkate alın, 

• Dekontaminasyon personelini sıvı ve gıda ile destekleyin, 

• Dekontaminasyon  personelinin işlem bittikten sonra duş almasını sağlayın. 

 

Standart Operasyon Prosedürü: Kimyasal Olaylarda Hastaların Yönetimi  SOP-21“dedir. 

 

 
KİMYASAL OLAYLARDA HASTALARIN YÖNETİMİ STANDART OPERASYON 
PROSEDÜRÜ (HAP.PR.21) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Tüm hastaların güvenli bir şekilde tedavi edildiğinden ve personel 
güvenliğinin daimi olarak sağlandığından emin olmak. 
Hedefler 
• Acil servise girmeden önce hastaneye gelen kontamine olmuş kişilerin 
dekontaminasyonunu (gerekiyorsa triyaj yapılmasını) sağlamak, 
• Dekontaminasyon işlemi zamanında tamamlanmazsa, hayat kurtarmaya yönelik en kritik 
bakımın sunulmasını geciktirmemek, 
• Tıbbi tedavi gerektiren ve geç ortaya çıkma ihtimali olan semptomları öngörmek, 
• Mevcut malzemeleri kullanarak, mümkün olduğunca çok sayıda hastaya en iyi tedaviyi 
sunmak (Olay Yönetim Ekibi’ nın koyduğu kabul ve ret kriterlerine uyun), 
• Vakaya uygun uzmanlık alanlarının (göz, yanık, diğer) hazır olmasını sağlamak, 
• Triyaj faaliyetlerini düzenlemek, 
• Personelin güvenliğini ve emniyetini sağlamak; personelin sağlığını korumak, 
• Hastaneyi ve hastane ekipmanını korumak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• İlgili kimyasal(lar)ın yapısına ilişkin bilgiyi en doğru kaynaktan teyit edin, 
• Hastaneye gelen hastaların dekontaminasyon ve triyaj uygulamalarını ilgili SOP’lara 
göre derhal faaliyete geçirmek için acil servis personelini haberdar edin, 
• Dekontaminasyonu yapacak olan personelin kontrol listesine uygun olarak yeterli 
koruyucu ekipmanı kullanmasını sağlayın, 
• Tıbbi bakım hizmetlerinin/dekontaminasyon uygulamalarının, hasta takip çizelgesi/formu 
kullanılarak düzgün bir şekilde kaydedilmesini sağlayın, 
• Temel bakım hizmetinin sunulmasını sağlamak için hasta kabul ve dekontaminasyon 
alanlarında yeterli sayıda personel ve ekipmanın bulundurulmasını sağlayın, 
• Hastaların takip edilmesini sağlayın (bilinci açık olmayan hastalar dahil), 
• Önemli ekipman veya malzemenin, ihtiyaç duyulan alanlara transfer edilmesine izin 
verin, 
• Nelerin transfer edildiğinin kaydını tutun (nitelik ve nicelik açısından), 
• Geç ortaya çıkan semptomların yeterli tedavi edilebilmesi için gerekli hasta takip 
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faaliyetlerini başlatın, 
• Standart tedavi protokollerine uyulmasını sağlayın, 
• Çok sayıda hasta olabileceği için en önemli kaynakların mümkün olduğunca ekonomik 
kullanılmasını sağlayın. Kritik bakım hizmetlerine erişim, özel ilaç ve antidot almak için 
kabul- ret kriterlerini oluşturun (ihtiyaçlar, mevcut kaynaklardan daha fazlaysa), 
• Bir oda veya bölüm tehlikeli hale geldiğinde, hastaların geçici olarak yeniden 
yerleştirileceği alternatif bakım alanının neresi olacağına karar verin, 
• Personeli olayın adli vaka olması sebebiyle kimliklendirme ve delilleri karartma 
açısından uyarın. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Personelin sağlığına ve emniyetine öncelik verin, 
• Yapılan dekontaminasyonun bulaşa sebep olan kimyasal ajana uygun olup olmadığını 
kontrol edin, 
• Personelin aşırı sağlık risklerine maruz kalmadığından emin olun, 
• Geç ortaya çıkan semptomların göz önünde bulundurulduğundan ve yönetim 
ihtiyaçlarının öngörüldüğünden emin olun. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Dekontaminasyon sürecinde yer alan personele yönelik koruyucu ekipman, 
• Dekontaminasyon Ünitesi: dekontaminasyon alanı, malzemeler (duş, sabun vb.), atık 
suların yönetimi, 
• Dekontaminasyon prosedürü, 
• Dekontaminasyon için trafik akışını düzenleyici işaretler (güvenlik şeridi), 
• Hasta dosyaları, 
• Hayat kurtarıcı tıbbi bakım hizmetine yönelik malzemeler ve ekipman, 
• Kayıt malzemeleri (Triyaj kartı, fotoğraf makinesi, kol bantı vb.). 
Kalite Kontrol 
• Kontamine hastalar dekontamine edilir ve akut tıbbi bakım hizmetini alır, 
• Tıbbi bakım hizmeti sürecinde yer alan personelin sağlığı korunur, 
• Hastane ekipmanına kimyasal bulaşması engellenir, 
• Temel hastane hizmetlerinin devamlılığı sağlanır, 
• Hastalar, sağlık sonuçları hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilir. 
Zaman Dilimi 
• Olaya özel planlarının faaliyete geçirilmesinden hemen sonra. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Tıbbi bakım hizmeti sunumunun devamlılığına ilişkin Standart Operasyon Prosedürleri, 
• Güvenlik sorumlusu İş Akış Talimatı, 
• Birim Sorumlusunun İş Akış Talimatı, 
• Multisektörel müdahalenin yönetimi konusunda KHBGS Kriz Koordinasyon Merkezi, İl 
Sağlık Müdürlüğü (112 KKM/İl SAKOM) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile irtibata 
geçin. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• İlgili kimyasal(lar)ın yapısı bilinmiyorsa, kimyasalların personelin sağlığı açısından 
zararlı olabileceğini farz ederek ihtiyati prosedürleri ve dekontaminasyon prosedürlerini 
uygulayın, 
• Kontamine olmuş kişilerin sayısı (şehirlerde yüzlerce kontamine olmuş kişiye kadar), 
tedavi için kullanılan mevcut kaynakların sayısından fazlaysa, müdahaleden en çok 
yararlanacak hastaların önceliklendirilmesi konusunda karar alın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Dekontaminasyon ve tıbbi bakım hizmeti sunumunda yer alan tüm sağlık personeli ve 
destek personel, 
• Dış paydaşların özel eğitim görmüş özellikli personeli. 

 

Ekler 
• Dekontaminasyon ve triyaj alanlarına yönelik harita, 
• Kayıtlar ve formlar, 
• Kontrol listesi, 
• Triyaj protokolü, 
• Tutanaklar (dekontaminasyon ve sonrası ile ilgili). 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: Takip kaydı, olay eylem planı, bilgi yönetimi, hastaların takibi, toplum sağlığı 
takibi, 
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Formlar: Triyaj kartı, Hastane Giriş Kayıt Formu, 
Transfer edilebilecek ekipman ve malzemelere yönelik kontrol listesi; 
Raporlama mekanizması 
• Olay yönetim ekibinin talimatına uyun, 
• Hastalar, taburcu edilmeden önce hasta bilgilendirme formunu alır (geç ortaya çıkan 
semptomlar olursa hastanın ne yapacağı). 
İzleme 
• Sürece dahil olan personelin sağlığının değerlendirmesi (çalışan sağlığı ve güvenliği), 
• Tedavi edilen hastaların takibi (geç ortaya çıkan semptomlar), 
• Halk sağlığına uzun süreli etkileri, bu amaç doğrultusunda geliştirilen toplum sağlığı 
programı ile izlenir. 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
39.3. HASTANEDE TAHLİYE (KISMEN VEYA TAMAMEN)  GEREKTİREN DURUMLAR ÖZEL 
PLANI: 
 
39.3.1 Tahliye Tanımı ve Yöntemleri 
Tahliye, iç veya dış olumsuz etkiler nedeniyle hastaları ve hasta yakınlarını korumak, hasta 
bakımını sürdürmek ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla, hastanenin bir bölümünün 
veya tamamının boşaltılarak hastaların, personelin, gerekli durumlarda ekipman, tıbbi kayıt 
ve ilaçların güvenli bölgelere nakledilmesidir. 

 

Tahliye KararTahliye Kararıı

Gerçek tehlike var 
yada kaçınılmaz? HAYIR Kontrol edilemez 

panik?

EVET

HAYIR

Acil Tahliye

Bekleme
(Stand-by)

Normale dön

Kontrollü tahliye 
kararı verildi?

Kontrollü tahliye

EVET

EVET

HAYIR

(Hazır bekle)

 
 
39.3.1.1.Tahliye Yöntemleri: 
39.3.1.1.1.Horizontal tahliye ( yatay tahliye)  :Hastane mimarisi gereği yatay tahliyeye 
müsait değildir. 
39.3.1.1.2. Vertikal Tahliye ( Dikey Tahliye ) :Tehlike olan katın tamamen boşaltılmasıdır. 
Lokalize bir kaza yada olayda tipik olarak kaza katının en az 2 kat altı veya  hastanenin daha 
güvenli başka bir yerine transfer edilmesidir. Kattan ayrılmadan önce hastaların triajı 
yapılmalı ve triaj kartları takılmalıdır. 
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Dikey Tahliye Alanları:  

SERVİS DİKEY  TAHLİYE ALANI 

6. KAT (laboratuvar+plas. Cer polk) 5. KAT 

5. KAT servis 3. KAT 

A. KAT Ameliyathane 3. KAT 

4. KAT servis 2. KAT 

3. KAT servis 1. KAT 

2. KAT servis ZEMİN 

1.KAT poliklinik ZEMİN 

B KAT poliklinik ZEMİN 

 
39.3.1.2.Tahliye Triyajı: 

Tahliye için hastalar yürüyebilirliklerine göre dört grupta kategorize edilir. Hastaları 
kategorize ederken tahliye ‘Tahliye’, ‘T’ ile kısaltılarak T0, T1, T2 ve T3 olarak ifade edilmiştir. 

 

Tahliye TriajTahliye Triajıı

Yardımsız kendisi 
yürüyebiliyor?

E 2

Yürüyemiyor, obez yada 
kompleks transport 

değil

Obez veya kompleks 
transport

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

EVETE 0 E 1

Bir kişinin yardımıyla 
yürüyebilir?

E 3

 
 

39.3.2.  Tahliyede Genel İlkeler 
39.3.2.1. Tahliye halinde, hastayı tanımayan personelin hastayı kolaylıkla tanıyabilmesi için  
tanıtım kartları kullanılacaktır. Hastalar mümkün olduğu sürece dosyaları ile birlikte tahliye 
edilecektir. Mümkün olmadığı takdirde hastalara, bekleme alanına tahliye edilirken ya da 
tahliye edildikten hemen sonra tanıtım kartları takılacaktır. Bu kartlar; ad soyad, oda 
numarası, servisi, teşhis ve tedaviye ilişkin bilgileri (örneğin; insülin ihtiyacı olan hastaların 
açık bir şekilde belirtilmesi) ve hasta yakınına ait iletişim numaraları gibi önemli bilgileri 
içermelidir. 
Trafik akışı ve Güvenlik 
39.3.2.2. Hastanenin bir bölümünün, birkaç bölümünün veya tamamının tahliyesi 
gerektiğinde hastaların erken taburculuğuna yönelik SOP – 14 dedir.   
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39.3.2.3. Bir birimin ya da departmanın tahliye edilmesi ile ilgili olarak personelin, 
ziyaretçilerin ya da yürüyebilen hastaların hangi rotayı takip edeceği Acil Durum Krokilerinde 
gösterilmiştir.  
39.3.2.4. Tahliye durumunda, hastaların güvenliğinin sağlanması, su ve gıda ihtiyacının 
karşılanması, psikososyal destek verilmesine yönelik tedbirler ilgili birimler tarafından 
alınacaktır. Hastalar, dışarıda kötü hava koşullarında bekletilmeden, mümkün olan en kısa 
sürede geçici bir yere nakledilecektir. 
39.3.3.5. Kısmi tahliyeler, hasta çıkışları ana yangın merdivenleri ve ana çıkış kapısı 
kullanılacak. Hasta girişleri acilden yapılacaktır. Hastaları tesiste tutmak mümkün 
olmadığında Ek Ünitesine nakledilecektir. Toplanma alanı olarak otopark kullanılacaktır. 
Tahliye ile ilgili kayıtlar, Form B-1, B-2 ve B-3 işlenecektir.   

39.3.3.  Olay Yönetim Ekibi Tarafından Hasta nakli 
Tahliyeyi gerektiren her durumda, Olay Yönetim Ekibi derhal faaliyete geçirilmelidir, Olay 
Yönetim Ekibi, tahliye faaliyetlerinin yönetimini üstlenir: 
39.3.3.1. Tahliyenin gerekli olup olmadığına ve ilgili bölümün kilit personeliyle koordinasyon 
sağlanarak, ne tür tahliye yapılması gerektiğine karar verir. 
39.3.3.2. SARI renk kodu anonsu ile personele duyuru yapılır. 
39.3.3.3. İlgili tüm bölümlerin SOP’ larını faaliyete geçirmeye karar verir. 
39.3.3.4. İlgili bölümün/bölümlerin tıbbi ve hasta bakım personeliyle koordinasyon halinde, 
hastaların nereye transfer edileceğine (tahliye önceliği dâhil olmak üzere) karar verir. 
39.3.3.5. Hastanenin tamamının tahliye edilmesi durumunda hastaların taburcu edilmesinin 
gerekip gerekmediğine karar verir ve bu meseleyi ele alan SOP’ ların uygun olup olmadığını 
ve bu SOP’ a uyulup uyulmayacağını veya değişikliklerin uygulanması gerekip gerekmediğini 
değerlendirir.  
Geçici Yerleştirme Alanı: başka bir tesise transfer veya taburcu edilecek hastalar için 
otoparktaki toplanma alanında nakil aracı gelene kadar bekletilir. 
Hasta İzleme Sistemleri: Hastaya bağlı monitör, PCA cihazı vc. Varsa bir sağlık personeli 
gözetiminde transfer yapılır. 
39.3.3.6. Faaliyete geçirilen SOP ’lar, sürekli tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için temel bakım 
hizmetlerinin devamlılığını sağlamalıdır. Hastalar, hastane dışında bir yere tahliye edilirse, 
tahliye edilen hastaların yakınlarının, hastaların yeni yerleri konusunda nasıl 
bilgilendirileceğine karar verir (hasta takibi). 
39.3.3.7. Hastaların hastane dışına tahliyesi gerekiyorsa, hangi ulaşım düzenlemelerinin 
gerçekleştirileceğine karar verir. 
39.3.3.8. Hastanenin tamamen tahliye edilmesi durumunda, KHBGS Kriz Koordinasyon 
Merkezi, İl SAKOM ve 112 KKM ile birlikte gerekli düzenlemeleri yapar. Tahliye ile ilgili 
formlar kullanılır. İhtiyaç halinde formlarda bulunmayan tahliye ile ilgili bilgilerin kaydını 
tutar. 
39.3.3.9. Olay Yönetim Ekibi, aksi yönde bir karara varmadığı sürece, personel SOP’ ları 
uygular. 

 
39.3.4  Tahliye ile ilgili Standart Operasyon Prosedürlerinin Esasları 
Tahliye durumunda personel kendi bölümüne ait Standart Operasyon Prosedürünü kontrol 
etmeli ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır: 
39.3.4.1 İdari, hasta servisleri ve diğer alanların tahliye SOP’larındadır.  
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39.3.4.2 Kritik görevlerdeki personel, kendi İş Akış Talimatlarına uymalıdır. Sadece büyük bir 
güvenlik problemi oluşması durumunda kişisel inisiyatif kullanılır. 
39.3.4.3 Tıbbi personel ve hasta bakım personeli, tahliyenin nedenine göre hastanın yanında 
taşınacaklara karar verir (dosya, eşya vb.). Hasta, ziyaretçi ve personelin tahliye planı yapılır. 
Bu planda tahliye yolları belirtilir ve krokilendirilir. Tahliye yolları kullanılamaz duruma 
gelirse alternatif yol/yollar belirlenir. Hastane servislerinden tahliye edilecek hastaların 
Toplanma Alanları Krokileri dedir. 
39.3.4.4 Diğer tesislere transfer edilmek üzere bekleyen hastalar için toplanma alanı 
belirlenir. 
39.3.4.5 Ekipmanların tahliye edilmesi gerektiği durumlarda taşıma ve muhafazaya yönelik 
kriterler belirlenir. Tüm hastaneye yönelik tedbir amaçlı tahliyeler, en son seçenek 
olmalıdır. Tedbir amaçlı tahliye yalnızca hastaların hayatını kurtarmanın ve personelin 
güvenliğini sağlamanın tek yolu olduğu durumlarda uygulanmalıdır. 
39.3.4.6 Hastalar Tahliye Triajına göre tahliye edilir. 

 
39.3.5. Standart Operasyon Prosedürü 
Hastane Tahliye Standart Operasyon Prosedürleri (Yatan Hasta Servisleri Kısmi Yatay 
Tahliyesi Sop 22)  dedir.          
39.3.6.Tahliye Sorumluları:  
39.3.6.1. İdari Birimler Tahliye Sorumluları/Nöbetçi Desteklenmesi  
39.3.6.1.1.İdari Bürolar ;  
-Çalışma Saatlerinde : Bu büroların bulunduğu alandaki en kıdemli Müdür Yardımcıları  
-Gece Ve Tatil Günlerinde : Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Güvenlik 
39.3.6.1.2. Depolar :  
-Çalışma Saatlerinde : Depo Sorumlusu  
-Gece Ve Tatil Günlerinde : Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Güvenlik 
39.3.6.1.3.Çamaşırhane : Hizmet alımı 
-Çalışma Saatlerinde : - 
-Gece Ve Tatil Günlerinde : - 
39.3.6.2. Teknik Birimler Tahliye Sorumluları : 
Atölyeler, Kalorifer Dairesi, Jeneratör Binaları :  
-Çalışma Saatlerinde : Teknik Birim Sorumlusu  
-Gece Ve Tatil Günlerinde : Nöbetçi Gece Amiri, Nöbetçi Güvenlik 
39.3.6.3. Tanı, Tetkik Ve Tedavi Birimleri Tahliye Sorumluları :  
Poliklinik, Klinikler, Acil, Tetkik Üniteleri, :  
-Çalışma Saatlerinde : Birim Sorumluları 
-Gece Ve Tatil Günlerinde : Nöbetçi Gece Amiri, Nöbetçi Güvenlik 
39.3.6.4. Hasta  Bakım Servislerin Tahliye Sorumluları :  
Çalışma Saatlerinde : servis Sorumlu hemşiresi veya yerine bakan sağlık personeli 
-Gece Ve Tatil Günlerinde : Nöbetçi Gece Amiri, Nöbetçi Servis Sağlık Personeli ve yardımcı 
personel 
 

 
YATAN HASTA SERVİSLERİ KISMİ YATAY TAHLİYESİ STANDART OPERASYON 
PROSEDÜRÜ (HAP.PR.22) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi ve 
raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel faaliyet: Tüm hastaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini, personelin 
korunmasını sağlamak. 
Hedefler 
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• Tahliye sırasında güvenlik gerekliliklerine tamamen uyulmasını sağlamak, 
• Tahliye sırasında tüm hastaların temel bakımının devamlılığını sağlamak, 
• Kaliteli bir bakım hizmeti sunmak için hasta tahliye alanlarında yeterli personelin ve 
kaynakların olmasını sağlamak, 
• Sürece dahil olan personelin bilgilendirilmesini ve herhangi bir zararlı durumdan 
korunmasını sağlamak, 
• Tıbbi bakım hizmetinin devamlılığını sağlamak için gerekli tedavi kayıtlarını hastalarla 
birlikte getirmek, 
• Gerekli durumlarda ve mümkünse, gereksiz risk almadan kritik ve pahalı ekipmanları 
kurtarmak (hastaların tahliye edilmesinin ardından). 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Tahliye kararının nedenlerini sorgulayarak, talimatın doğruluğunu Olay Yönetim 
Ekibinden teyit edin, 
• Bölüm personeline, tahliye kararı alındığını bildirin, 
• Hastaları, tahliye edileceklerinden haberdar edin ve hastaları, bakım hizmetinin 
devamlılığının ve güvenliklerinin sağlanacağı konusunda temin edin, 
• Bu SOP’ un ek kısmında açıklanan, önceden belirlenen tahliye yollarını kullanın 
(bakınız krokiler EK 7) 
• Önce hareket edebilen hastalar (T0) ve ziyaretçilerle başlayın ve hasta tahliye alanına 
gitmeleri için onlara refakat edin, 
• Yardımla yürüyebilecek hastalara (T1) eşlik edilmesini sağlayın, 
• Tekerlekli sandalyeyle, sedye ile taşınan hastalarla (T2) devam edin, 
• Yatak ile transferleri kolaylaştırmak için koridorları mümkün olduğunca açık ve temiz 
tutun, 
• Yatağı transfer edilmesi gereken hastalarla (T3) devam edin (başka türlü transferi hızlı 
ve güvenli bir şekilde gerçekleşemeyecekleri yatağıyla birlikte transfer edin. Çok sayıda 
yatağı transfer etmek zorunda kalmaktan mümkün olduğunca kaçının), 
• Yatakların transfer edilemeyeceği bir acil durum meydana gelirse, hastaların daha 
güvenli bir yere taşınması için uygun transfer aracını (acil durum sedyesi, battaniye vb.) 
kullanın, 
• Tüm temel tıbbi kayıtların güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlayın (mümkün 
olduğunda, kayıtları yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağlayın), 
• Tahliye sırasında bakım hizmeti alması gereken hastalar için yalnızca temel bakım 
hizmetini göz önünde bulundurun; damar yolunun açık kalmasını sağlayın, 
• Hasta tahliye alanının güvenli hale getirilmesini sağlayın, 
• Mümkün olan en kısa süre içerisinde temel bakım hizmetinin sunulması için, tahliye 
alanında yeterli personel ve ekipmanın olmasını sağlayın, 
• Mümkün olduğunca tahliye edilen hastaların kaydını tutun (takip kaydı, tahliye formu), 
Yeterli süre varsa, kritik ekipman ve malzemeler zarar görme ihtimaline karşı transfer 
edilmelidir. Olay Yönetim Ekibi talimat vermiş olsa bile, transfer işlemi her zaman teknik 
personel ve güvenlik personelinin gözetiminde, talimatlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir, 
• Transfer edilen malzeme ve ekipmanın kaydını tutun, 
 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Tahliye alanına yapılan nakiller, yalnızca Güvenlik Görevlisinin ve Operasyon 
sorumlusunun (Olay Yönetim Ekibi başkanının) izniyle gerçekleştirilir, 
• Tahliye başarıyla gerçekleştirildikten sonra, hiçbir hastanın geride bırakılmadığından 
emin olmak için tüm odaları gidip tekrar kontrol edin. Bu son kontrol, 2 kişilik bir ekip 
tarafından ve güvenlik görevlisinin izniyle gerçekleştirilmelidir, 
• Ortaya çıkan herhangi bir güvenlik tehdidini değerlendirin ve bu tehdidi derhal Güvenlik 
Görevlisine (ciddi bir tehlike oluşturabilen her durum açıklanmalıdır) veya Olay Yönetim 
Ekibi’ ne rapor edin, 
• Transfer edilebilen, en kritik ekipman ve malzemelerin daha güvenli bir yere yerleştirilip 
yerleştirilmediğini kontrol edin. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Tekerlekli sandalyeler, 
• Yataklar, 
• Sedyeler, 
• Durum, acil tahliyeyi gerektirirse, hastaları nakletmek için battaniyeler, 
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• Krokiler, 
• Hasta dosyaları, formlar, 
• Malzemeler ve ekipman (uygun olduğu takdirde). 
Kalite Kontrol 
• Her servisin tahliyesinin ardından, servisin tahliye edildiğine dair bir işaret koyun. 
Tahliye sona erdiğinde, yukarıda bahsi geçen prosedüre uygun olarak, ekip halinde son 
kez kontrolü yapın. 
Zaman Dilimi 
• Tüm hastaların tamamen tahliyesi, servisin tahliye bildirimi geldikten sonra en kısa süre 
içerisinde gerçekleştirilmelidir. 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Hastane içinde meydana gelen yangın güvenliğine ilişkin SOP, 
• Tıbbi bakım hizmetinin devamlılığına ilişkin SOP, 
• Güvenlik Sorumlusunun İşAT, 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Hastane içinde yangın/duman çıkması nedeniyle tahliyeye karar verildiğinde, tahliye 
yollarına ilişkin şüphe ortaya çıkarsa, hastaların nereye tahliye edileceğine karar 
vermeden önce güvenlik görevlisinden acil yardım talebinde bulunun, 
• Sağlık personeline yönelik süregelen herhangi bir ciddi risk durumunda, kendinizi ölüm 
tehlikesi olan bir duruma maruz bırakmayın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Departman/Servis/Birimde yer alan tüm personel, 
• Tahliye edilmeyecek olan, civardaki servislerin personeli (Yardım talebi, olay yönetim 
ekibi tarafından yapılır 

 

Ekler 
• Tahliye yollarına ilişkin krokiler, 
• Kayıtlar ve formlar, 
• Kontrol listesi. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: Hasta tahliye kaydı, takip kaydı. 
Formlar: Tahliye durumunda hasta belirleme formu (her hastaya iliştirilmiş halde)/tıbbi 
kayıt. 
Transfer edilebilen ekipman ve malzemelere yönelik kontrol listesi; 
Raporlama mekanizması; 
• Olay Yönetim Ekibi’ nin talimatlarına uyun. 
İzleme 
• Temel faaliyet: Tahliye sırasında ve tahliye alanında tıbbi bakımın devam ettiğinden 
emin olun. 

 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
39.4. HASTANENİN İŞ SÜREKLİLİĞİNDE (İÇ VEYA DIŞ KAYNAKLI) ÖZEL PLANI: 

 
İş Sürekliliği, hastanenin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek dahili ve/veya harici 
olaylara, performansını etkileyebilecek her türlü kesinti durumuna karşı hazırlıklı olması; 
önceden kararlaştırıldığı, planlandığı, tatbikat ve diğer yöntemlerle test edildiği şekilde, baş 
edebilmesinin sağlanmasıdır. 
39.4.1 Hastanede İş Sürekliliğini Etkileyen Durumlar 
39.4.1.1.Hastanenin Kritik Sistemlerinde Kayıplar 
Kritik sistemler binanın hizmet verebilmesi için gerekli sistemler, bağlantıları ve uzantılarıdır 
(su, atık su, elektrik, haberleşme, ısıtma, havalandırma, gaz, tıbbi gaz,  jeneratör, 
transformatör, dağıtım-kontrol panelleri, yangın algılama-söndürme, acil çıkış sistem ve 
tesisatları vb.). Hastanede kritik sistemlerdeki kayıpların insan ve ekipman bakımından ağır 
sonuçlara yol açar. 
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39.4.1.2.Hastanenin Dış Afetlerden Etkilendiği Durumlar 
Bir dahili acil durum sebebiyle ya da fırtına, deprem ve erişim yollarına zarar veren ani seller 
gibi bir afet sonucunda hastanenin haberleşmesi, bulunduğu yerleşimle ulaşımı, dış dünya ile 
irtibatı kesilebilir. Böyle durumlarda İş Sürekliliğinde Kesinti ile ilgili Olaya Özel Plan, Tahliye 
konusundaki Olaya Özel Plan ile fonksiyonel bağlantısı sağlanarak geliştirilmelidir. 
39.4.2 İş Sürekliliğinin Etkilendiği Durumda Acil Müdahale (Genel İlkeler) 
Kritik sistemlerin kaybı ya da temel hizmetlerin sunumunu doğrudan etkileyen her türlü 
durum halinde, Olay Yönetim Ekibi derhal etkinleştirilir ve ilgili departman, servis ve birimler 
ile koordineli olarak hastanedeki operasyonlara ilişkin tüm yönetimden sorumlu olur: 
39.4.2.1. Hastanenin çalışmaya nasıl devam edeceğini belirler ve önceden hazırlanan ilgili 
Standart Operasyon Prosedürü ’nü ve diğer İş Sürekliliği Prosedürlerini etkinleştirir. 
39.4.2.2. Mevcut kaynakların nasıl kullanılacağını belirler: Kaynakların ve sarf malzemelerinin 
yeniden tahsisini ve dağıtımını, gerekirse İş Sürekliliği Prosedürü’ nü duruma uyarlar. 
39.4.2.3. Olayın seyrini dikkate alarak Olay Eylem Planı geliştirir, takip eder: 
39.4.2.3.1. Hastalar/personel/ziyaretçilere verilecek gıdaların, ilaçların, IV sıvıların, kanların, 
tek kullanımlık malzemelerin; personele yönelik özel ekipmanların, tekstil ürünlerinin, 
reaktifler ve dezenfektanlar gibi temel ürünlerin nasıl dağıtılacağı konusundaki talimatları 
netleştirir; Hastanenin temel madde stoku ve elektrik üretmek için imkânı sınırlı olduğu için, 
malzeme dağıtımı ve pay etme konusundaki kararların belirlenmesi özellikle acildir. 
39.4.2.3.2. Yerleşimde olağan kamu hizmetleri verilemiyorsa, şiddetli epidemi ve pandemi 
durumunda katı ve sıvıların, gıda ve biyomedikal atıkların geçici olarak güvenli bir şekilde 
depolanması da dâhil olmak üzere, atıkların imhası, olayın gidişatı değerlendirilerek 
yapılacak Olay Eylem Planında ele alınması gereken diğer bir sorundur. Olay Yönetim Ekibi’ 
nin planlama fonksiyonu çerçevesinde, atıkların tesis alanında yakılma ihtimali de gündeme 
gelebilecektir. 
39.4.2.3.3. Personelin birkaç saat, hatta birkaç gün boyunca eve dönemeyeceği ve 
hastanede kalmasının gerektiği durumlarda, Olay Yönetim Ekibi derhal vardiyaları 
düzenleyecek, personelin dinlenebileceği, gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanları 
tespit edecektir. 
 
39.4.3 Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi 
39.4.3.1. Hastanenin Kritik Sistemlerinde Kayıp Halinde: 
Kritik hizmetler ve birimler için yedek sistemler olsa da,  enerji kesintisi hastane için her 
zaman bir sorundur. Bu nedenle Olay Yönetim Ekibi aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi için 
derhal harekete geçmelidir:  
39.4.3.1.1. Yedek enerji sisteminin tamamen çalışır durumda olmasını sağlar. 
39.4.3.1.2. Sorun halinde Olay Yönetim Ekibi, teknik bakım hizmetleri ve güvenlik hizmetleri 
personelinin yardımıyla, gerekli Olay Eylem Planını geliştirir (yardım hastane dışından da 
alınabilir). 
39.4.3.1.3. Olay Yönetim Ekibi altyapı sorumlusu atar ve aşağıdakilerin yapılması için talimat 
verir: 
 Teknik bakım hizmetleri personeli ile birlikte mevcut yönetim araçları (Standart 
Operasyon Prosedürü, Olay Eylem Planı, Formlar, Kontrol Listeleri ve Kayıtlar) tespit  edilir ve 
kullanılacak olanlar seçilir. 
 Belirlenen yönetim araçlarının mevcut duruma uyarlanması sağlanır. Bu tür yönetim 
araçları yoksa bu durumda, Olay Yönetim Ekibi söz konusu durumun yönetilmesi için 
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gereken yönetim araçlarının temel unsurlarını geliştirecektir (bilgi yönetimine yönelik 
ihtiyaçlar dâhil). 
 Departman/servis/birim sorumluları ile kritik ekipmanların çalışma düzeyini belirlemek 
ve yetersizlik ya da aşırı kullanım gibi sorunları öngörmek için, bir izleme sistemi kurulur 
(Hastanenin İş Sürekliliği Prosedürü’ nde açıklanan mevcut kılavuz, prosedür ve kontrol 
listeleri kullanılarak). 
 Derhal kritik sistemlerin güvenliği ve gelecek birkaç saat ve gün için bunların 
sürdürülebilirliği değerlendirilir (Hastanenin İş Sürekliliği Prosedürü’ nde açıklanan mevcut 
kılavuz, prosedür ve kontrol listeleri kullanılarak). 
 Enerji ve su kaynaklarına öncelik verilir; bunun yanı sıra atıkların imhası gibi kritik 
sorunlar da göz önünde bulundurulur. 
 Kritik ekipmanların etkili bir şekilde çalışması ya da kritik sistemlerin en kısa sürede 
onarılması için önceden belirlenen tedarikçi,  servis ya da uzmanlar çağrılır. 
 Mevcut prosedürlerin yanı sıra Özel Müdahale Prosedürü gerekiyorsa Olay Yönetim 
Ekibi ile görüşülür. 
39.4.3.1.4. Görevli personel ilgili formlara bilgilerin kaydını yaparak takibini sağlar ve  Olay 
Eylem Planının ilerleyişi konusunda Olay Yönetim Ekibi’ ni düzenli olarak bilgilendirir. 
39.4.3.1.5. Eğer durum kontrol edilemez seyir gösteriyorsa, Olay Yönetim Ekibi hastanenin 
bazı bölümlerini tahliye etme ihtimalini dikkate alacak ve bu durumda Tahliye ile ilgili Olaya 
Özel Plan etkinleştirilecektir. 
39.4.3.2. Hastanenin Dış Afetlerden Etkilendiği Durumlarda: 
39.4.3.2.1. Olay Yönetim Ekibi aşağıdaki işleri gerçekleştirecektir: 
 Teknik Bakım ve Güvenlik hizmetlerinden, Hastane İş Sürekliliği Prosedürü’ nde 
açıklandığı şekilde ilgili kılavuzları, prosedürleri ve kontrol listelerini kullanarak, derhal 
zararın değerlendirilmesini istemek.  
 Hastane dışından gerekecek teknik uzmanlık ihtiyacını tespit etmek ve teminini 
sağlamak. 
 Her departman/servis/birimin raporlama formunu kullanarak, kritik ekipmanların ve 
kritik sistemlerin çalışması ile bağlantılı her türlü sorunu rapor etmelerini istemek. 
 Zarar görmüş binaların güvenliği ve/veya kaybı ile ilgili kararların alınmasına katkıda 
bulunabilecek başlıca taraflar ile acil toplantı yapmak. 
 Gerektiğinde tahliye yönetimini gerçekleştirmek (Tahliye, her durumda son çare 
olmalıdır; ancak ciddi şüphelerin olduğu durumlarda tedbir amaçlı (ihtiyati) tahliye 
önerilmektedir. Bu durumda tahliye, Tahliyeye ilişkin Olaya Özel Plana göre 
gerçekleştirilmelidir). 
 Yerleşimdeki kamu hizmet kurumları/birimleri ile her zaman işbirliği içinde olarak, 
kritik ekipmanların ve kritik sistemlerin onarımına yönelik Olay Eylem Planları oluşturmak. 
 İzleme mekanizmaları oluşturmak, ilgili form ve bilgi yönetimi kayıt sistemini 
kullanarak operasyon veya eylemdeki ilerlemeyi düzenli kayıt altına almak ve izlemek. 
39.4.3.2.2. Olay Yönetim Ekibi teknik bakım hizmetleri ve güvenlik hizmetleri personeline 
destek amacıyla aşağıdakileri temin edecektir: 
 Önceden belirlenmiş Hastane İş Sürekliliği Prosedürü, kılavuz ve kontrol listelerinin 
doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak (müdahalenin boyutlarını, seyrini ve güvenilirliğini 
geliştirmek için güvenli yöntemdir). 
 Teknik bakım hizmetlerine yardım etmeleri için mutfak ve çamaşırhane gibi yardımcı 
hizmetlerden personel görevlendirmek. 
 Güvenlik hizmetleri personeli ile sürekli irtibatta olmak. 
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 Gerektiğinde hastane dışından uzman ve teknisyen temin etmek. 
 

39.4.4 Hastanede İş Sürekliliği Prosedürlerinin Aktivasyon Düzeyleri 
Olayla ilgili Hastane İş Sürekliliği Prosedürü, ilgili hizmetlerin sorumluları, önemli dış 
paydaşlar ve Sağlık Yetkilileri ile koordineli olarak Olay Yönetim Ekibi tarafından 
etkinleştirilir. İş Sürekliliği Prosedürü aktive edilirken, kısa sürede önemli güvenlik ve sağlık 
sorunları oluşturacak kötüye gidiş potansiyeli de dahil olmak üzere, durumun ciddiyeti göz 
önünde bulundurulur. Olay Yönetim Ekibi’ nin karar almasına yardımcı olarak, aşağıdaki 
ölçütler değerlendirilebilir  
39.4.4.1. A Sınıfı kritik fonksiyonlar: 
 Hastanenin temel hizmetleri sağlaması açısından hayati önemi olan, kesintiye 
uğradığında yatan hastaların, hizmet alanların ve personelin sağlığı ile sağlık bakım güvenliği 
ve kalitesi üzerinde büyük olumsuz sonuçlar bırakacak fonksiyonlardır.  
 Bu fonksiyonlar hastaların ve personelin emniyetini temin etmek için her zaman 
sürdürülmesi gereken faaliyetleri içeren fonksiyonlardır. (örneğin bilgi işlem sistemi) 
Maksimum kesinti süresi ya sıfır ya da çok kısadır (birkaç dakikadan daha az) 
 Olay Eylem Planı geliştirilirken, İş Sürekliliği Prosedürü hazırlanırken bu fonksiyonlar 
öncelikle dikkate alınmalıdır. 
 Risk önleme ve risk azaltma çalışmalarında, bu fonksiyonlara her zaman öncelikle 
dikkat edilmelidir. 
39.4.4.2. B Sınıfı kritik fonksiyonlar: 
 Hastanenin temel hizmetleri sağlaması açısından kesintiye uğradığında sınırlı olumsuz 
sonuçlar bırakabilecek, yatan hastaların, hizmet alanların ve personelin sağlığı ile sağlık 
bakım güvenliği ve kalitesi üzerinde sınırlı olumsuz sonuçlar bırakacak kısa bir süre için, 
kısmen sekteye uğratılabilen fonksiyonlardır.  
 Maksimum kesinti süresi kısadır (birkaç dakika ile birkaç saat arasında) 
39.4.4.3. C Sınıfı fonksiyonlar: 
 İlgili fonksiyonun makul bir zaman çerçevesi içinde kurtarılması şartıyla, hastaların ve 
hizmet alanların sağlığı, personel sağlığı ve sağlık bakım güvenliği ve kalitesi üzerinde hemen 
olumsuz sonuçlar bırakmayacak, sınırlı bir süre için, kısmen ya da tamamen sekteye 
uğratılabilen fonksiyonlar.  
 Maksimum kesinti süresi, kurtarma prosedürlerinin, temel hastane hizmetlerinin 
sağlanması üzerinde önemli olumsuz sonuçlar bırakmayacak şekilde uygulanmasına imkân 
verir.  
39.4.5. Hastanenin İş Sürekliliğinde (İç Veya Dış Kaynaklı) Standart Operasyon Prosedürü’ 
dür. 
 
39. 5. DEPREM  ÖZEL PLANI: 
39.5.1 Depremde Acil Müdahale (Genel İlkeler) 
Hastanenin bulunduğu il olan istanbul 2. Derece deprem bölgesidir.  
39.5.1.1. Depremlerin Hastane Çalışanları Üzerinde Etkileri  
 Hastane çalışanlarının önemli bir kısmı, ister görev başında, ister hastane dışında olsun; 
ölmüş, yaralanmış, sıkışmış veya bir yerlerde kalmış ve ulaşılamıyor olabilecektir. 
 Depremin saatine bağlı olarak hastanede sayıca yetersiz personel kalabilir.  
 İş başındaki personel de aile ve evlerinin güvenliğini kendi gözleri ile görmek 
isteyecektir. 
 Personel ileri derecede yorgun, psikolojik olarak sıkıntılı olabilir.  
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 Çalışanların, yokluklar içerisinde yaratıcı olmaları, birden çok rol üstlenmeleri, hasarlı 
araç-gereçlerle çalışmaları gerekebilecektir.  
39.5.1.2. Depremlerin Hastalar Üzerinde Etkileri  
 Özellikle yataktan kalkacak durumda olamayanlar, büyük korku ve endişe içerisinde 
olabilirler. 
 Yaşlı, engelli ve Türkçe konuşamayanlar özel ilgiye muhtaç olacaklardır. Kendilerini 
yalnız kalmış hissedecek, aileleri için endişe edecekler ve bu da bir hayli strese yol açacaktır. 
Hastalar, tıbbi tavsiyelere rağmen aileleri, evleri ve kişisel eşyalarının güvenliği için kaygı 
duyacaklarından ötürü hastaneyi terk etmek isteyeceklerdir. 
 Hastalar odalarında mahsur kalmış olabilirler.  
 Televizyon, oksijen tüpleri, serum askıları v.b. Hastaların üzerine düşebilir 
 Hastanenin tahliyesi halinde, hastaların tıbbi kayıtları hastanede kalarak tedavinin 
sürdürülmesinde güçlüklere yol açabilir ve daha önce yapılan testlerin gereksiz tekrarına 
neden olabilir. 
39.5.1.3. Bütün personele deprem konusunda eğitim verilerek: deprem öncesi alınacak 
tedbirler, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilir. Bu 
konuda bütün hasta servislerinde Deprem Tahliye Tatbikatı yapılır 
39.5.1.4. Deprem ile ilgili planlamalar üç aşamada uygulanır. 
Olay Öncesi - Planlama, Olay Sırasında - Hareket Tarzı, Olay Sonrası -  Hareket Tarzı 
 
39.5.2. Deprem Öncesi – (Planlama)  
39.5.2.1. Yapısal Riskin Azaltılması  
Hastane binalarının Deprem Tahkikleri yaptırılmalı, gerekirse binalar güçlendirilmelidir. 
Hastanemiz binaları Yapısal Risklerin Azaltılması Uygulama Bilgi Formu (Form – 48) “dadır.  
 
39.5.2.2. Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması (YOTA)  
39. 5.2.2.1. Amaç: Deprem anında tehlike oluşturabilecek maddelerin önlemini alarak maddi 
kayıp, yaralanma ve can kaybı riskini azaltmaktır. 
39.5.2.2.2. Birimler, Teknik Hizmetler Birimi ile irtibat kurarak aşağıdaki ilkeler 
doğrultusunda eşya sabitleme işlemlerini yaptırır. Hastanemiz binaları Yapısal Olmayan 
Risklerin Azaltılması Uygulama Bilgi Formu (Form – 49)  “dadır 
 
39.5.2.2.2.1. Elektronik Ve Elektrikli Cihazlar: 
 20 kg.a kadar olan cihazlar, 2 veya 3 adet plastik klipsli şerit ile 
 35 kg.a kadar olan cihazlar 1 veya 2 dokuma kayışı ile plastik klipsli şerit ile 
 40 kg.a kadar olan cihazlar 4 adet plastik klipsli şerit ile 
 60 kg.a kadar olan 4 dokuma kayışı kullanarak sabitlenir.  
 Bu cihazların altına kaydırmaz malzeme konulması deprem sırasında cihazların kayma 
riskini azaltacaktır. 
 Olası bir deprem sırasında kayabilecek fakat devrilme olasılığı olmayan alçak ve hafif 
elektronik cihazlar “cırt bant” şeritlerini cihazın altına, karşılıklı kenarlara gelecek şekilde 
yapıştırılır. Cihazın yüzeyine cırt bant yapıştırmak mümkün değilse, cihazın altına tamamını 
kaplayacak şekilde kaydırmaz plastik örtüler koyarak da kayma riski azaltılır. 
  
39.5.2.2.2.2. Dolaplar: Dolaplar arkadaki duvara sabitlenir. Sabitleme elemanları arka panele 
eşit ve düzgün dağıtılır gerekirse dolgu malzemesi kullanılarak, sabitleme elamanlarının arası 
1.25 metreden fazla olmamalıdır. 
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39.5.2.2.2.3. Raflar: Yanları ve arkası açık raflar, sabitlenmeden önce yan ve ön tarafından 
sağlam profillerle çapraz şeklinde desteklenmelidir. Raflar ortada ve uzun ise, zemine ve 
tavana, kısa ise, sadece zemine sabitlenebilir. 
 
39.5.2.2.2.4. Beyaz Eşyalar: 
 Tekerlekli veya 130 kg.a kadar olan ile 65 kg.a kadar olan alçak ve tekerleksiz eşyalar 
duvara sabitlenir. 
 120 kg.a kadar olan tekerleksiz eşyalar duvar girintisine, 130 kg.a kadar olan tekerlekli 
eşyalar köşeye sabitlenir. 
 Isınan veya gaz bağlantısı olan tezgah üstü cihazlar metal L profili ile vida ve 
gerekiyorsa dübeller kullanarak sabitlenir 
39.5.2.2.2.5. Asılı Duran Eşyalar: Tablo, lamba, ayna, saksı, v.b. eşyalar “kanca vida” ve 
“deprem mumu” ile sabitlenir. 
 
39.5.2.2.2.6. Dolaplar Ve Dekoratif Eşyalar: 
 Özellikle ağır nesneleri barındıran dolaplarda “mekanik kilit” veya “çocuk güvenlik 
kilitleri” kullanılmalıdır. 
 Çıt-çıt ve mıknatıslar yalnızca hafif nesneler bulunan dolaplarda kullanılır. 
 Dolap raflarında içlerinde bulunan alçak eşyaların kayma olasılığını azaltmak için 
“kaydırmaz plastik örtüler” kullanılır. 
 Değerli ve kırılabilir eşyalar, tabanlarından “deprem mumu” ile sabitlenerek bu 
eşyaların devrilme olasılıkları azaltılabilir. 
 
39.5.2.2.2.7. Raflarda Duran Eşyalar: 
 Tıbbi malzeme, 
 Tehlikeli kimyasal maddeler 
 Dosyalar için; Her rafın ortasına, takılıp çıkarılabilen ahşap ya da metal çıta 
yerleştirilebilir. Rafların önüne, elastik bant ya da tel de eklenebilir. Kutucuklar 
yerleştirilebilir. 
39.5.2.2.3. Pencere camlarının kırılıp insanların üzerine düşmesini engelleyecek koruyucu 
film kaplanması, kalın perdeler kullanılması veya kırılmaz cam takılması gibi önlemlerin 
alınması, bu uygulamanın öncelikle kaçış ve çıkış yollarının üzerindeki camlar için yapılması,  
39.5.2.2.4. Hastanenin satın alma süreçlerinde depreme uygun standartlarda araç - gereç ve 
malzeme alımını sağlaması için, hazırlanan teknik Şartnamelerde ilgili maddelere yer 
verilmesi,  
39.5.2.2.5. Acil durum ışıklarının (kaçış işaretleri) tüm çıkış yollarında (koridor, merdivenler) 
bulunmasının sağlanması,  
39.5.2.2.6. Jeneratörlere sarsıntıya duyarlı olan, depremden hemen sonra devreye girmesini 
önleyen sistem yerleştirilmesi,  
39.5.2.2.7. Doğalgazın sarsıntı esnasında otomatik olarak kesilmesinin sağlanması, 
  
39.5.3.  Hastanede Deprem Durumunda Personel Müdahale Algoritması 
39.5.3.1. Hastane personeli deprem sırasında önce hastaları, sonra da kendi için aşağıdaki 
hareket tarzını uygulamalıdır. 
 Asla panik yapılmamalı, kaçmaya çalışılmamalıdır. 
 Hayat üçgeni oluşturarak (herhangi bir eşyanın yanında), cenin pozisyonunda 
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(kafamızı kollarımızın arasına alıp, mümkün olduğunca ufalarak) depremin geçmesini 
beklemelidir. 
 Bu alanlar; çelik dolaplar, çamaşır makineleri, buzdolabı veya sağlam yapılı tıbbi cihaz 
yanları olabilir. 
 Her birimimizde bu sayılan eşyalardan yoksa ve bu tür yerlere sığınılamıyorsa, 
pencerelere sırt dönük ve sabitlenmemiş devrilebilecek eşyalardan uzakta yere diz 
çökmeli varsa battaniye, yastık, kitap yoksa dirseklerle yüz korunarak eller boyun 
arkasına birleştirilerek korunmaya çalışılmalıdır. 

 Dış duvarlardan, 

 Kapı ve kiriş altından, 

 Asansörlerden, 

 Pencere kenarlarından, 

 Merdivenlerden, 

 Balkonlardan 

 Ve üzerimize düşecek eşyalardan uzak durulmalıdır. 

 Deprem sırasında asansör kesinlikle kullanılmamalıdır. Asansörde iken deprem 
olması halinde kat çıkış düğmesine basarak asansör durdurularak ve derhal terk 
edilmelidir. 
 Gazla ve elektrikle çalışan aletler açıksa kapatılmalıdır. Kapatılamıyorsa bu aletlere 
yakın olan kişilere kapatmaları söylenmelidir. 
 Deprem sırasında ayakta durmamalı ve asla koşmamalıdır. 
 Deprem sırasında dışarıda hastane bahçesinde bulunan personel; binalardan, 
duvar diplerinden,ve elektrik tellerinden uzak durmalı,  açık alana çıkmalıdır. 
 

39.5.3.2. Deprem Sonrasında 
 Eğer binada çatlak ve hasar  veya hastalarda panik varsa ; hastanede o bölüm 
için, kısmi tahliye uygulanacaktır.  
 Binayı terk ederken çıkış yolunu kapatan eşyalar dikkatle kenara alınacaktır 
 Varsa dökülen kimyasal maddeler ile yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı dikkatli 
olunacaktır. 
 Yangınlara, patlamalara ve su baskınlarına neden olmamak için; ocak, elektrik, su 
ve doğalgaz kontrol edilmeli elektrikle çalışan aletlerin fişleri prizden çekilmeli, 
sigortalar gevşetilmeli veya şalterler  indirilmelidir. Kopan elektrik tellerinden de uzak 
durulmalıdır. 
 Tüm personel; Hastane Afet Başkanının talimatları doğrultusunda hareket 
edecektir. 
 Binada oluşabilecek başlangıç yangınlarına Yangına Müdahale ve Kurtarma Ekibi 
müdahale edecektir. 
 Deprem sonrası gelecek ekiplere durum hakkında bilgi verilecek, onların rahat 
çalışmaları için gerekli her türlü önlem ve yardım sağlanacaktır. 
 İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeler ilaç depolarından temin edilmeye çalışılacak, 
aşılamayan sorunlar bakanlık kriz merkezine bildirilecektir. 
 
39.5.4.Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi 
39.5.4.1.Deprem meydana geldiği an Olay Yönetim Ekibi hemen faaliyete geçirilir. 
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39.5.4.2. HAP Başkanı tarafından yetkilendirilen kişi hemen Olay Yönetim Merkezine gider 
ve merkezi açar ve:  
 112 Komuta Kontrol Merkezi ile temas sağlar, 
 İlerleyen dakikalarda tahliyenin gerekli olup olmayacağına karar vermek için ilk 
değerlendirmeyi yapar. Hastaların geçici olarak yerleştirilebileceği alternatif bakım 
alanlarının belirlenmesi sağlar. 
39.5.4.3. Olay Yönetim Ekibi toplanır ve müdahale yönetimini üslenir. 
 Diğer kurumlarda iletişimi sürdürür, ( itfaiye, polis, KHBGS ve İl Sağlık Müdürlüğü),  
 Hastaların başka bir yere yerleştirilmelerine ilişkin kararları alır, 
 Lojistik Şefi; enerji, aydınlatma, su, kanalizasyon, iklimlendirme, hasar tespit, tıbbi 

gazlar, tıbbi aletler, altyapı bütünlüğü, çevre sağlığı ve gıda hizmetlerini içeren 
hastanenin altyapı operasyonlarını sürdürmek ve düzeltmek için gerekli işleri yönetir 
ve düzenler. 

 Binada büyük oranda hasar varsa boşaltılması isteniyorsa; hastalar diğer zarar 
görmemiş binalara nakil edilecek veya geçici olarak hastane bahçesinde 
oluşturulacak merkeze götürülür. 

 Kurtarma faaliyetlerini AFAD ile birlikte yönetir. 
 
39.6. SU BASKINI ve SEL ÖZEL PLANI 
Sel ve su baskını sonucunda karşılaşabileceğimiz vakalar aşağıda belirlenmiştir. 
Operasyon Şefliği: Sel, su baskını sorunlarıyla hastaneye başvurabilecek hastalar için, acil 
serviste gerekli önlemler alınır. Gerekli tedavileri yapılır. Tedavisi mümkün olmayan hastalar 
uygun multidisipliner hastanelere sevk edilir. 
Boğulma, Ortopedik travmalar, Kontamine yumuşak doku yaralanmaları, Hayvan ısırıkları, 
Vektörle bulaşan hastalıklar, Hipotermi, Su yoluyla bulaşan hastalıklar(E.Coli; Shigella, 
Salmonella, Hepatit A); elektrik Çarpması, Psikiyatrik bozukluklar 
Hastanede; bununla ilgili yapılan planlama üç aşamada uygulanır. 
-Olay öncesi planlama çalışmaları 
-Olay sırası hareket tarzımız 
-Olay sonrası hareket tarzımız 
 
39.6.1.Sel ve Su Baskınından önce Alınması Gereken Tedbirler 
 
       Hastanenin su basmasının olabilecek riskli alanları belirlenir. Bunu Lojistik Şefi yapar. 
       Belli periyotlarda logarlar temizlenir. 
       Su basması ihtimaline karşı;hastane genelinde su tesisatı kontrol edilir. 
       Su basması olabilecek birimlerde elektrik tesisatları kontrol edilir. 
       Sel uyarısı alındığında;Su basması  riski bölümü arar ve gerekli önlemlerin alınmasını                

ister. 
       Riskli bölümlerin sorumluları aşağıdaki önlemleri alır, 
 Elektrik tesisatını ve cihazları kontrol ettirir. 
 Elektrikli aletlerin fişleri; gece kullanılmayan alanlarda tamamen, gündüz ise kısmen 

çekilir. Yerde bulunan uzatma kablosu gibi elektrik aksamı yüksek yerlere alınır. 
 Cihazların ve tıbbi malzemenin güvenliğini sağlar. 
 Evraklar ve cihazlar birim dışında başka bir güvenli alana götürülecekse, bu işlem için 

tutanak düzenlenir. 
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39.6.2. Sel Baskını Anında Yapılması Gerekenler 
 Hastane Afet Planı HAP başkanı, gece ise gece amiri devreye girer. Olay öncesi 
yapılması planlanan çalışmaları planlar. Güvenlik çevre güvenliğini sağlar. Alan Sorumlusu 
yaralanmalara ve hastaneye gelebilecek hastalara karşı hazırlıklı olur. 
 Paniği önleyici duyurular yapınız. 
 Sel, fırtına ve yıldırım düşmesi acil durumlarında derhal toplanma yerlerinde 
toplanılıp,acil durumun şiddetine göre olağan dışı durum yönetiminin talimatlarına göre 
hareket ediniz. 
 Telaşlanmayınız, 
 Sel ve su baskını çevrenizdekilere duyurunuz. 
Sel Su Baskını Sonra Yapması Gerekenler 
Su basması durumunda su altında kalan kısımlarda, suların tahliyesi yapılır. 
Suların tahliyesini teknik servis yaptırır. Tahliye sonrası sterilizasyon işlemi ile bölümün 
temizlenmesi yapılır. Temizlik ve hijyen sağlanır. 
Kontaminasyonların engellenebilmesi için gerekli tedbirler alınır. 
 
39.7. TERÖR VE SABOTAJ  ÖZEL PLANI 
 39.7.1.Terör ve Sabotaj esnasında yapılması gerekenler 
 Terör esnasında saldırıda 155 bildirilecek, hastane güvenlik görevlisi olay yerine 
intikal edecek, 
 Bölge karakoluna haber verilecek Tel:0212 2483327 
 Panik engellenecek 
 Alarm çalınacak 
 Güvenlik kamerasından kontrol edilecek 
 Hastalar ve ayakta olanlar yere yatırılacak 
 Silahlı saldırı var ise mermi geliş yönüne(yoluna paralel yatılacağı söylenecek) 
 Camlardan uzak durulacak 
 Olay geçene kadar görevliler, görev yerinde olacak. 
 Olaylar esnasında ve sonrasında operasyon şefi olay yerine intikal edecek ve durum 
değerlendirecek Hap Başkanına bilgi verilecek 
 Tahliye karar alındığında sarı kod verilip, alt kattan başlamak kaydıyla tahliye planı 
uygulanır. Tahliye edileler olay yerinden en az 100 metrelik emniyet uzaklığına çıkarılırlar. 
Bütün katların boşaltıldığından emin olunmalıdır. 
 Olay yerinde delillerin yok olmaması için güvenlik personeli olay yerine girilmesini 
engelleyecek 
 Acil müdahaleler durumunda kimsenin girmemesi için önlem alınacak 
 
39.8. HASTANE ALARM KODLARI ve ÖZEL DURUM PLANLAMASI 
 
39.8.1. Kırmızı Kod (Yangın)  
Hastanemizde meydana gelebilecek yangın veya yangın şüphesinin oluşması durumunda 
yangına ilk müdahaleyi yapacak ve/veya yangın ekiplerini haberdar edecek kırmızı kod 
ekibinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesini sağlamak amacıyla Acil Durum 
Butonundaki Kırmızı düğmeye basılarak KIRMIZI KOD verilir. Kırmızı Kod Prosedürü  
 
39.8.2. Beyaz Kod – (Güvenlik - Çalışana Saldırı) 

Tel:0212
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Hastanemizde uygulanmakta olan "Beyaz Kod" genel olarak hastane güvenlik alarmı olarak 
değerlendirilmektedir. Hastanede bulunan hasta / hasta yakını ve hastane çalışanlarının 
hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel tacize maruz kalmaları halinde olay yerindeki Acil Durum Kod 
Butonundaki Beyaz düğme basılarak  BEYAZ KOD verilir. Beyaz Kod Prosedürü “dedir. 
 
39.8.3. Pembe Kod – (Çocuk Kaçırma)  
Hastanemizde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği ve Servisleri bulunmamaktadır. Çocuk 
hastalar yalnızca Çocuk hastalıkları polikliniğinde tedavi görmektedit. 
  Hastanemizde uygulanmakta olan "Pembe Kod" genel olarak hastane güvenlik alarmı 
olarak değerlendirilmektedir. Çocuk kaçırılma ve / veya kaybolması durumlarında ilgili 
yerdeki  Acil Durum Kod Butonundaki Pembe düğme basılarak  PEMBE KOD verilir. Pembe 
Kod Prosedürü “dedir. 
 
39.8.4.Mavi Kod – (Medikal Acil / Kardiak Arrest)  
Hastanemizde 24 saat süre ile Solunum ve/veya kardiyak arrest durumundaki bir hastanın 
güvenli bir şekilde resusitasyonunu sağlamak için Mavi Kod sistemi kullanılır. Mavi Kod; 
durumlarında ilgili yerdeki  Acil Durum Kod Butonundaki MAVİ düğme basılarak  MAVİ KOD 
verilir. Mavi Kod Prosedürü “dedir. 
 
39.8.5. Gri Kod – (Saldırgan Kişi Silahlı Kişi veya Aktif Ateş Edilmesi veya Rehine Durumu) 
Hastanemizde uygulanmakta olan "Gri Kod" genel olarak hastanede meydana gelebilecek 
silahlı saldırı ya da tehdit  ile rehine durumlarında diğer kişilerin olay yerine girişini 
engellemek ve güvenliği sağlamak için verilen alarmdır. Hastanede bulunan hasta, hasta 
yakını ve hastane çalışanlarının silahlı saldırı ya da tehdit durumlarıyla karşılaşmaları halinde 
olay yerindeki sabit telefonlar aracılığı ile 1112  aranarak GRİ KOD verilir.  
 
39.8.6. Siyah Kod – (Bomba Tehdidi)  
Hastanemizde uygulanmakta olan "Siyah Kod" genel olarak hastanede meydana 
görülebilecek herhangi bir şüpheli paket / çanta vb. durumunda paketin bulunduğu bölgenin 
ve çevresinin güvenliğini sağlamak için verilen alarmdır. Hastanede ve hastane çevresinde 
bomba tehdidi olabilecek herhangi bir şüpheli paket / çanta vb. fark edildiğinde olay 
yerindeki sabit telefonlar aracılığı ile güvenlik  aranarak SİYAH KOD verilir.  
 
39.8.7. Mor Kod – (Acil Müdahale Planı Aktivasyonu) 
Hastaneyi etkileyen iç ve/veya dış afet durumlarında; Hastane Afet ve Acil Durum Planının  
tamamen ya da kısmen aktive edilmesi durumunda MOR KOD ilan edilir. Plan aktive 
seviyesine göre tüm birimler tarafından gereken işlemler yapılır.  
 
39.8.8.Turkuaz Kod – Çoklu Yaralanmala 
Doğal afetler, trafik kazaları, kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılar, toplu eylemler, terör 
saldırıları, spor karşılaşmaları vb. olaylar neticesinde hastane içinde veya hastane dışında 
meydana gelen çoklu yaralanmalara en sistemli ve hızlı şekilde müdahalede bulunabilmek 
için travma ünitesinin aktif hale getirilmesi amacıyla sarı kod prosedürü hazırlanmıştır. ‘ 
 
39.8.9. Turuncu Kod (KBRN olayları ) 
Hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin fiziki olarak 
zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN 
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ajanlarına maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde 
dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeleri belirlenir. 
 
39.8.10. Yeşil  Kod – (HAP’ın Sonlandırılması)  
Hastaneyi etkileyen iç ve/veya dış afet durumlarında tamamen ya da kısmen aktive edilmiş 
olan Hastane Afet ve Acil Durum Planı, olağanüstü durumun ortadan kalkması ile birlikte 
YEŞİL KOD veriler sonlandırılır.  
 

40.STANDART OPERASYON PROSEDÜRLERİ    
SOP 1 

 

TEDAVİ KAPASİTE VE YETENEĞİNİN İLK DEĞERLENDİRİLMESİ STANDART 

OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.01) 

Eylemlerin 

gerçekleştirilmesi 

ve raporlama için 

zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hastanenin tıbbi bakım hizmetini sağlamaya yönelik mevcut kapasite ve 

yeteneğini değerlendirmek. 

Hedefler 

Hastaneye kabul edilecek hasta/yaralılara hizmet sunmak için hastanenin (nicel) 

kapasitesini değerlendirmek, 

• Ayakta tedavi edilecek hasta/yaralılara hizmet sunmak için hastanenin (nicel) kapasite- 

sini değerlendirmek, 

• Kritik hizmetlerin iş sürekliliğini sağlamak amacıyla nicel kapasitesini değerlendirmek, 

• Tıbbi bakım hizmeti ve/veya özellikli tıbbi bakım hizmetlerini (kimyasal olay, epidemi vb.) 

yeterli düzeyde sunmak için hastanenin (nitel) kapasitesini değerlendirmek, 

• İlk 6 saat içerisinde hastaneye gelen hastaları önceliklendirmek ve tedavi etmek amacıyla 

Acil Servisin ve/veya afet triyaj alanının imkan ve kapasitesini değerlendirmek, 

• İlk 24 saat sonunda söz konusu kapasite ve yetenekte meydana gelebilecek değişimleri 

değerlendirmek. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 

• Hâlihazırda kullanılmakta olan, boşaltılabilecek ve eklenebilecek yatakların, sayısını 

değerlendirin (koridorlardaki sedyeler dahil), 

• Yatakların kullanımını işlevsel hale getirmek için sonraki 24 saat içinde olabilecek 

değişiklikleri göz önünde bulundurarak personel, malzeme ve temel ekipman sağlama 

kapasitesini değerlendirin. Diğer sağlık tesisleri, özel sektör veya akredite gönüllülerden 

(sağlık veya genel gönüllü) gelen ek personel ile hastaneyi destekleyin, 

• Sonraki 48 saat içerisinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri dikkate alarak, travma 

ve cerrahi bakıma yönelik maksimum kapasiteyi değerlendirin, 

• Kan bankası, eczane, laboratuvar, görüntüleme gibi kritik hizmetler sunan birimlerin 

maksimum kapasitelerini değerlendirin (hizmet verilebilecek hafif, orta, ağır yaralı/has- ta 

sayılarını tahmin edin), 

• Görev başında bulunan ve göreve çağırılabilecek personel (sağlık, idari ve teknik) 

durumunu ve sonraki 24 saat içerisinde meydana gelebilecek olası personel değişimini 

değerlendirin, 

• İdari desteğin imkân ve kapasitesini değerlendirin, 

• Değerlendirme aşağıdakileri içerir: 

 Tüm Departman/Servis/Birim Sorumlularından, hali hazırdaki personelin sayı ve 

yeterliklerini tahmin etmelerini ve olası değişimi değerlendirmelerini isteyin, 

• Zamanla meydana gelebilecek değişimi ve temel hizmet sunumuna yönelik sürdürüle- 

bilirliği belirleyin (personelin yeterliğini ve ihtiyaç duydukları temel malzemeleri göz önünde 

bulundurarak). 
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İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 

• İş güvenliği prosedürleri, personel ve hastalar için olağan durumdaki gibi aynen 

uygulanmalıdır, 

• Yataklar hazırlanmadan (çarşaf değişimi, yastık vb.) hasta yatırılmamalıdır. 

 

Kullanılacak Materyaller 

• Kayıtlar, formlar, kontrol listeleri 

Kalite Kontrol 

• Departmanlar/servisler/birimler kendilerinden istenen kritik bilgileri, en kısa sürede 

hazırlayarak, değerlendirilmek üzere OYE’ ye sunarlar. 

Zaman Dilimi 

• Acil Müdahale Planı’nın etkinleştirilmesinden itibaren belirlenen periyotlarda detaylı bilgi 

alınır. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar İle Koordinasyon 

İlgili Olaya Özel SOP (örneğin; epidemi veya kimyasal olay); 

• Triyaj faaliyetlerine ilişkin Standart Operasyon Prosedürü, 

• Acil Servis birimine ilişkin Standart Operasyon Prosedürü, 

• Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürleri, 

• Hastaneler arası sevkten sorumlu yöneticiler ve sağlık yetkilileriyle düzenli olarak bilgi 

paylaşımı: bilgilendirme için takip kayıtlarını kullanın (bilgi yönetimine bakınız) 

- OYE tarafından gerçekleştirilir. 

 

Karşılaşılabilecek Özel Durumlar 

• Herhangi bir departman/servis/birim, istenilen bilgiyi sağlayamazsa, kabaca bir tahminde 

bulunun (tahminlerde olası en düşük kapasiteleri kullanın), 

• Olay, personelin iş yerine ulaşmasını engelleyecek boyutta ise hastanenin tedavi imkân 

ve kapasitesinin düşebileceğini göz önünde bulundurun. 

 

Sürece Dahil Kişiler 

• OYE üyeleri, 

• Tıbbi bakım, hemşirelik bakımı, idari hizmetler ve lojistik sorumluları. 

 

Ekler 

 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 

Formlar: Form 14,Form 35 

Raporlama mekanizması: 

• Acil Müdahale Planı’nın ilgili bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın. 

İzleme 

• OYE, hastanenin tedavi imkan ve kapasitesinin gelişimini, belirlenmiş periyotlarla 

değerlendirmeye devam eder. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

                                                                  
SOP 2 

 
ACİL MÜDAHALE PLANINDA OLAY BİLDİRİMİNİN ELE ALINMASI STANDART 
OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.02) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Herhangi bir olay bildiriminin, Acil Müdahale Planı ilke ve prosedürleri 
doğrultusunda derhal ve etkili bir şekilde ele alınmasını sağlamak. 
Hedefler: 
• Olay bildirimini doğrulamak ve olayın ciddiyet derecesini değerlendirmek, 
• OYE’ nin aktive edilmesiyle, Acil Müdahale Planının etkinleştirilmesine ilişkin karar 
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alınmasını sağlamak/başlatmak, 
• Olay Yönetim Merkezini açmayı göz önünde bulundurmak, 
• Hastane içinde temel paydaşlarla (güvenlik, lojistik, klinikler vb.) iletişime geçmek, 
• OYE, Olay Bildirim ve Alarm İşleme Şablonunun güvenilirliğini Acil Müdahale Planı 
tatbikatları ile düzenli olarak kontrol etmelidir. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler (15 dakikadan kısa sürede bildirimi 
değerlendirmek ve olayı doğrulamak) 
• Olay bildirimini değerlendirmek için olay bildirim ve alarm işleme şablonunu kullanın, 
• İlerleyen saatlerde tıbbi bakım hizmetlerine yönelik talep ve olası değişiklikler açısından 
olayın ciddiyetini (büyüklük, kapsam, etkilenen kişi sayısı vb.) değerlendirin, 
• Hastanenin, sadeleştirilmiş ve önceden belirlenmiş kontrol listesini kullanarak söz konusu 
talebi karşılama kapasitesini değerlendirin, 
• Temel hastane hizmetlerinin sunumunu ve sürekliliğini sağlamada olası eksiklikleri 
değerlendirin (ilk değerlendirme), 
• Acil Müdahale Planının aktivasyonunun gerekip gerekmediğini değerlendirin, 
• İlgili kişileri bilgilendirin (görevlerine göre), 
• Formu kullanarak orijinal iletiyi kaydedin. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Hastane iş güvenliğinin genel bir ön değerlendirmesini yaparak söz konusu olayın 
güvenlik ve emniyeti tehdit edip etmediğini değerlendirin. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Acil Müdahale Planı’nın 2.Bölümü 
• HAP Başkanı İş Akış Talimatı 
• Kontrol Listesi Modül 4 Güvenli Hastane Kontrol Listesi 
• Olay Bildirim ve Alarm İşleme Şablonu 
Kalite Kontrol 
• Bilgilendirilen kişilerin takibini sağlayacak formu kullanın, 
• Kamu Hastaneleri için KHBGS Kriz ve Koordinasyon Merkezi’ni, diğer hastaneler için İl 
SAKOM’ u veya Acil Sağlık Hizmetleri (112 KKM)’nin bilgilendirilmesi. 
Zaman Dilimi 
• Acil (15) 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar İle Koordinasyon 
• OYE’ nin aktive edilmesi için standart operasyon prosedürü, 
• Olay Yönetim Merkezinin açılması (aktive edilmesi) için Standart Operasyon Prosedürü 

 

Karşılaşılabilecek Özel Durumlar 
• OYE üyeleriyle irtibata geçemezseniz, görevdeki en kıdemli sağlık personeliyle hemen 
bilgiyi paylaşın ve karar alma sürecini başlatın, 
• Olay, hastaneyi tehdit ediyorsa, OYE’ yi seferber edin ve Kamu Hastaneleri için KH- BGS 
Kriz ve Koordinasyon Merkezi’ni, diğer hastaneler için İl SAKOM veya 112 Komut Kontrol 
Merkezini bilgilendirin. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE üyeleri, 
• Acil Müdahale Planı 2 bölümünde açıklandığı gibi, kıdemli sağlık personeli. 

 

Ekler 
• Olay bildirim formu, 
• Talepleri karşılamak amacıyla gerekli tedavi kapasitesinin kabaca tahminine yönelik 
kontrol listesi. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Form: Form 3 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nın ilgili bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın. 
İzleme 
• Bir saat sonra Kamu Hastaneleri için KHBGS Kriz Koordinasyon Merkezi’ni, diğer 
hastaneler için İl SAKOM’ u veya Acil Sağlık Hizmetlerini (112 KKM) bilgilendirin. 
• Bilgilendirilen kişilerin izlem kararı alıp almadığını kontrol edin; 

 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  
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SOP 3 
OLAY YÖNETİM EKİBİNİN AKTİVE EDİLMESİ, OLAY YÖNETİM MERKEZİ VE AFET VE 
ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI’NIN AKTİVE EDİLMESİ STANDART OPERASYON 
PROSEDÜRÜ (HAP.PR.03) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Yönetim yapısını derhal aktif hale getirmek. 
Hedefler 
• Mümkün olduğunca çok olay yönetim ekip üyesini aktive etmek (pozisyonlar/fonksi- 
yonlar), 
• Olay Yönetim Merkezini açmak ve ilk OYE toplantısını yapmak, 
• Mevcut üyelere göre Olay Yönetim Ekibi’ni düzenlemek, 
• Mevcut üyeler arasında görev ve sorumlulukları dağıtmak, 
• Etkili yönetim ve koordinasyonu sağlamak üzere Olay Yönetim Merkezi’ni işlevsel hale 
getirmek, 
• Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon düzeyine karar vermek. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Olay Yönetim Merkezi’ni açın, 
• OYE çalışmaları için Standart Operasyon Prosedür’ leri, İş Akış Talimatları, kayıtlar, 
kartlar, standart protokoller ve ekipmanın mevcut olup olmadığını kontrol edin, 
• Olay Yönetim Merkezi’ndeki haberleşme araçlarını kontrol edin, 
• OYE’ nin çalışma yöntemine karar verin, 
• OYE’ nin çalışmalarını kolaylaştırmak için destek personelin hazırda bulunmasını 
sağlayın, 
• OYE’ nin mevcut üyeleriyle, var olan bilgileri ve Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon 
düzeyini göz önünde bulundurarak güncel durumu değerlendirin ve acil ihtiyaçları belirleyin, 
• Hastane içi ve dışındaki ana paydaşlarla öncelikli faaliyetlerin kararlaştırılmasına yönelik 
koordinasyonu sağlayın, 
• Yangın gibi devam etmekte olan bir iç tehdidin meydana gelmesi durumunda, Olay 
Yönetim Merkezi için alternatif bir oda da dâhil olmak üzere; OYE’ nin çalışmasını sürdür- 
meye yönelik destek sistemlerini belirleyin, 
• Epidemi durumunda, OYE toplantılarına, hastane enfeksiyon önleme ve kontrol programı 
sorumlusunu dahil edin, 
• OYE üyeleri, işlenmesi/değerlendirilmesi gereken verileri tespit etmelidir. Çok sayıda veri 
türü olmasına rağmen, yalnızca karar vermeye yönelik verilere odaklanılmalıdır. Acil ihtiyaç 
duyulan ve sonraki birkaç saat içerisinde ihtiyaç duyulacak olan veriler acil durum türüne 
(kitlesel travma, zehirlenmiş hastalar veya pandemi) göre değişiklik gösterebilir: 
• Veri kaynağı nerededir; veri nasıl toplanır, 
• Kim ne yapacak, 
• Veriler Olay Yönetim Merkezi’nde nasıl muhafaza edilir ve zamanla nasıl işlenir, 
• İç ve dış koordinasyon tedbirlerini (AMP’ de açıklandığı gibi) ve bunların mevcut duruma 
nasıl uyarlanacağını belirleyin (bilgi yönetimi bölümüne bakınız), 
• İlk 48 saat ve sonrasında, OYE’ nin çalışmalarının nasıl düzenleneceğine karar verin, 
• AMP’ nin aktivasyon düzeyini yeniden teyit edin ve Departman/Servis/Birim Müdahale 
Prosedürlerinin aktivasyonuna gerek olup olmadığına (gerek varsa hangi müdahale 
prosedürünün aktive edileceğine) karar verin, 
• Hangi alanların açılması gerektiğine karar verin, 
• Personelin nasıl geri çağırılacağına karar verin, 
• Mevcut personelin ne yapacağına karar verin (hastanede kalacak mı kalmayacak mı?), 
• Geri dönen personelin toplanma noktasının neresi olacağına karar verin, 
• Sağlık yöneticileri ile irtibata geçin ve bilgi paylaşımında bulunun. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Olayın, temel hastane hizmetlerinin sunulmasını engelleyip engellemeyeceğini ve hasta- 
nenin, personelin ve hastaların güvenliğini tehdit edip etmeyeceğini kontrol edin. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Alınan bilgileri ve gerçekleştirilen eylemleri kaydetmeye yönelik formlar ve kayıtlar 
(zaman, bildirimin içeriği, temel eylemler, bildirim ve alarm işleme şablonunun kim/ kimler 
tarafından kullanıldığının kaydı, sağlık yöneticileri ile iletişim), 
• Görev Yelekleri, 
• Olay Yönetim Merkezi ekipmanı. 
Kalite Kontrol 
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• İrtibata geçilen OYE üyelerinin görevleri konusunda net talimatlara ulaşmaları için; 
kullanacakları formların ve standart operasyon prosedürlerinin hazır bulundurulmasını 
sağlayın, 
• Olay Yönetim Merkezi’nin açılmasını ve işlevsel olmasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• 2 saatten kısa sürede 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Çeşitli alanlara ilişkin SOP (özellikle acil servis ve afet triyaj alanı), 
• Departman, servis ve birimlere ilişkin müdahale prosedürleri, 
• Sağlık yöneticileri ile bilgi paylaşımı, 
• Personel bilgilendirmeye ilişkin SOP. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Hastane dışı olayın hastane hizmetlerine ilişkin olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali 
durumunda, Olay Eylem Planını geliştirin (proaktif tutum ve öngörü). 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE üyeleri, 
• Sağlık yetkilileri. 

 

Ekler 
• Olay bildirim formu, 
• Talepleri karşılamak amacıyla gerekli tedavi kapasitesinin kabaca tahminine yönelik 
kontrol listesi. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 1, Form 2, Form 5 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nın ilgili bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın. 
İzleme 
OYE, operasyon ve faaliyetlerin koordinasyonu, kaynakların etkin yönetimi, hastane içi ve 
hastane dışı paydaşlarla bilgi paylaşımında ortaya çıkabilecek önemli sorunları mümkün 
olan en kısa sürede tespit etmek için yönetim sistemlerinin izlenmesine karar vermelidir. 
 

 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 4 

HASTANE AFET TRİYAJ ALANI VE GELEN HASTALARA YÖNELİK HARİCİ TRAFİK 
AKIŞI VE HASTA NAKLİNİN YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.04) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Gelen tüm hastalara kritik tıbbı bakım hizmetleri sağlanırken, afet ve acil 
durum nedeniyle gelen hastaların triyajının yapılarak, hayat kurtarıcı acil tıbbi bakım 
almalarını sağlamak. 
Hedefler 
• Acil Müdahale Planında açıklandığı şekilde afet triyaj alanını oluşturmak: 
 Fiziki koşulları sağlamak (konum, ışık, güvenlik, erişim vb.), 
 Ekipman ve ilaçları sağlamak, 
 Personel sağlamak (sağlık personeli, taşıyıcı-sedye personeli, idari personel vb.), 
 İş güvenliği ve emniyeti sağlamak. 

• Triyaj ekiplerinde çalışacak personeli belirleyerek tıbbi triyaj faaliyetlerini organize et- 
mek, 
• Hastane afet triyaj alanındaki işleri organize etmek ve bu işleri Acil Servis’le koordinasyon 
içinde yürütmek, 
• Gelen tüm hastaların mutlaka kayıt altına alınmasını ve kayıtların eksiksiz yapılmasını 
sağlamak, 
• Gelen hastaları tıbbi bakım ihtiyaçlarına göre ilgili departman/servis/birimlere sevk etmek 
(Acil Servis, Yoğun Bakım Ünitesi, Ameliyathane, Ayaktan Tedavi Bölümü vb.), 
• Nakil araçları ve yürüyebilen hastalar için harici trafik akışını organize etmek, 
• Tıbbi bakım hizmetlerinin kaydedilmesini sağlamak ve gerektiğinde hastaya refakat 
etmek, 
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• Hastaların triyajını yaparak hastanenin tıbbi bakım kapasitesini arttırmaya katkıda 
bulunmak, 
• Hastane alanı içinde güvenliği sağlamak. 
 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Acil Servise ve hastanenin diğer servislerine erişimi, yalnızca iyileştirilebilir ağır vakalar ve 
kısıtlı kaynaklara erişerek fayda görebilecek ağır vakalar için sağlamak.Bu nedenle: 
 Hafif yaralanmalar ya da diğer hafif tıbbi durumları Acil Servis dışında tedavi etme 

seçeneğini göz önünde bulundurun, 
 Hafif yaralıları tedavi etmek için Ayaktan Tedavi Bölümü (ATB) açın. Halihazırda ATB 

varsa ve mekân bakımından sorun yoksa genişletin ve güçlendirin, 
 Olağan ATB hastaları, OYE aksini belirtmedikçe rutin tesislere (polikliniklere) 

yönlendirilmelidir, 
 OYE bazı ATB faaliyetlerini durdurabilir, 
 Özellikle ATB, Acil Servise yakınsa, erişim sorunları ve aşırı yoğunluğa sebep 

olacaksa, aciliyeti olmayan tüm ATB konsültasyonlarının iptal edilmesi tavsiye 
edilmektedir, o Eğer bazı ATB faaliyetler iptal edilirse, bu durumda rutin olarak gelen 
hastalara nasıl haber verileceğine karar vermek gerekmektedir; (Örn: MRHS’den 
randevu alan hastalara, randevu iptallerini duyuracak bir sistem kurulmalıdır). 

• Hastane afet triyaj alanını bir saatten daha kısa sürede çalışır hale getirmek için uygun 
önlemleri alın: 
 Hastane afet triyaj alanını açmak, bu alana yedekli personel tayin etmek, bu alanın 

güvenliğini sağlayıp donatmak ile ilgili Acil Müdahale Planında açıklanan prosedürleri 
esas alın, 

 Hastane afet triyaj alanında kimin çalışacağına, hangi faaliyetlerin 
gerçekleştirileceğine, hangi formların, kayıtların, prosedürlerin ve iş akış talimatının 
kullanılacağını belirleyin 

 Kullanılabilecek standart tedavi protokollerinin neler olduğu belirlenmelidir, 
 Hastane afet triyaj alanıyla OYE ve acil servis arasında bilgi paylaşımının nasıl 

yapılacağına karar verin, 
 Hastane afet triyaj alanına ulaşmak için harici trafik akışını düzenleyin/düzenletin. 

Triyaj alanından Acil servise ya da diğer servislere hasta naklinin aksamaması için 
alternatif yollar ile giriş çıkışları belirleyin, 

 OYE hastane afet triyaj alanının güvenli bir şekilde organize edilmesine, yönetilmesine 
destek olur ve süreci takip eder, 

 Harici trafik akışını kolaylaştırmak ve bu trafik akışını (ambulanslar) organize etmek 
için hastane afet triyaj alanının güvenli ve iyi belirlenmiş bir yerde olmasını sağlayın, 

 Hastane afet triyaj alanı ve Acil servis ayrı yerlerdeyse bu iki alan arasındaki 
koordinasyonun etkili olmasını sağlayın, 

 Hastane afet triyaj alanının açılacağını ve hastaların kabulünün nasıl organize 
edileceğini bölgenizdeki Acil Operasyon Merkezi’ne ve nakilden sorumlu ana 
paydaşlara bildirin; (KHBGS Kriz ve Koordinasyon Merkezi, il SAKOM, Acil Sağlık 
Hizmetleri 112 KKM),  

 Sağlık yetkilileri ile birlikte hareket edin, 
• Hastane dışı trafik akışını organize edin: 
 Hastane afet triyaj alanı ve hastane girişi için güvenliği yönetmekle sorumlu olacak 

(gerektiğinde kolluk kuvveti ile irtibatı sağlayacak ve birlikte çalışacak) yedekli bir 
güvenlik görevlisi tayin edin, 

 Alanların belirlenmesini, işaret ve posterlerin yerleştirilmiş olmasını sağlayın; 
 Triyaj sorumlusu, hasta yakınlarının triyaj alanına alınmasını önermedikçe hasta ya- 

kınlarının triyaj alanına girmesine izin vermeyin, 
 Önceden belirlenen hasta kartlarını kullanarak hastaların (koma durumunda olanlar 

dâhil) kaydının yapılmasını sağlayın, 
 Hastanın sürekli olarak izlenebilir olmasını sağlayın, 
 Hasta kabul alanlarının doğru bir şekilde belirlenmiş, güvenliğinin sağlanmış ve gerekli 

personelin görevlendirilmiş olduğunu teyit edin, 
 İlgili personelin bilgilendirildiğinden ve gerekli koruma/korunma önlemlerinin 

alındığından emin olun. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Hasta güvenliği için gereken tüm özen gösterilmelidir, 
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Ayrıca kişisel eşya güvenliği de sağlanmalıdır (kişisel eşyaların etiketlenerek polis 
gözetiminde özel bir odada muhafaza edilmelidir), 
• Personel güvenliğine yüksek öncelik verilmelidir (özellikle hasta yakınlarının personeli 
tehdit etme riski vb.). 

Kullanılacak Materyaller 
• Hastane afet triyaj alanı için gerekli ekipmanlar, acil serviste hazırlanan özel afet stoğunda 
bulundurulmalıdır, 
• Hasta kayıtları ve izleme amacıyla gerekli formlar ve kayıt evrakları muhafaza edilmelidir, 
• Hasta kaydı için gerekli elektronik altyapı sağlanmalı, 
• Hastane tarafından belirlenen triyaj protokolü, Acil müdahale Planında belirtilmelidir, 
• Görev yelekleri hazır bulundurulmalıdır, 
• Triyaj alanındaki ekipman ve ilaçlar için kontrol listeleri hazırlanmalıdır, 
• Standart operasyon prosedürü hazırlanarak takip edilmelidir. 
Kalite Kontrol 
• Hastane afet triyaj alanı gelen hastalar için tamamen aktif durumda olmalı (personel, 
ekipman; güvenlik), 
• Harici trafik düzenlenmiş ve trafik akıyor olmalı, 
• Güvenlik sağlanmış olmalı. 
Zaman Dilimi 
• OYE’nin hastane afet triyaj alanını açmaya yönelik kararını müteakip, bir saatten kısa bir 
sürede kurulmalıdır. 
 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• İş Akış Talimatı Tıbbı Bakım Sorumlusu 
Müdahale Prosedürü, 
• Sağlık yetkilileri ile ve hastaları hastanelere göndermekle sorumlu komuta merkezi 
arasında düzenli olarak bilgi paylaşımı olmalıdır. Bilgi akışının sağlanması için Kamu Has- 
taneleri KHBGS Kriz Koordinasyon Merkezini, diğer hastaneler İl SAKOM/ Acil Sağlık 
Hizmetlerini (112 KKM) Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Kayıt Formu’nu kullanarak 
bilgilendirmelidir (bilgi yönetimi ile ilgili kısma bakınız), 
• Hastane içinde sürekli bilgi paylaşımına yönelik olağan prosedürler uygulanmalıdır 
(OYE’nin kararına göre özellikle Acil Servis, Ayaktan tedavi bölümü ve hastane afet triyaj 
alanı arasında sürekli bilgi paylaşımını sağlamak için ilgili standart operasyon 
prosedürlerine bakın, 
• Hasta kaydı ve hasta takibinin başarısı, ilgili prosedürlerin tam olarak uygulanması ve 
OYE ile bilgi paylaşımının sağlanmasına bağlıdır, 
• Diğer alan sorumluları ile birlikte hareket edilmelidir (hasta yakını alanı, medya mensupları 
alanı, ölenlere ve kişisel eşyalara yönelik alan). 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Bulaşıcı hastalık acillerinde ya da bir epidemi durumunda, Bulaşıcı Hastalık yönetimine 
ilişkin olaya özel plana bakınız (hastane tarafından hazırlanmalıdır); 
• Kimyasal bir olay durumunda, kontamine hastalara ilişkin olaya özel plana bakınız. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Görevlendirilen OYE üyesi, 
• Triyaj ekiplerinde çalışan sağlık personeli, 
• Hastane afet triyaj alanında çalışan büro personeli ve idari personel, 
• Ana bölümlerin sorumluları, 
• Güvenlik görevlisi, 
• Kolluk kuvveti. 

 

Ekler 
• Triaj Kartı 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 8,Form 12 
Kontrol listeleri: Güvenli Hastane Kontrol Listesi Modül 4 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nın “Bilgi Yönetimi” bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın, 
• İlgili formların kullanımı, 
• Tedavi edilen ve kabul edilen hastaların kayıtlarının korunması (hasta kartları), 
• Hasta kayıt ve izlem formları ile diğer kayıtların korunması. 
İzleme 
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• Gelen hastalar için hastane triyaj kapasitesinin yeterli olmasını sağlayın, 
• Hastane trafik akışının etkili bir şekilde düzenlenmesini sağlayın. 

Güvenlik Konuları 
Hastane afet triyaj alanında güvenlik son derece önemli, çok çaba ve dikkat gerektiren bir 
durumdur. Olayın hemen ardından kolluk kuvveti ile işbirliği sağlanmalıdır. 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 5 

 
TIBBİ TRİYAJ YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.05) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Gelen her hastanın en uygun tedaviyi alması için hızlı bir şekilde muayene 
edilerek tıbbi durumunun değerlendirilmesini sağlamak. 
Hedefler 
• Gelen tüm hastaların yeterliğe sahip sağlık personeli tarafından klinik olarak 
değerlendirilmesini sağlamak, 
• Mevcut personel ve ekipman durumunu göz önünde bulundurarak; hiç zaman kaybet- 
meden, mümkün olan en fazla sayıda hastaya, farklı tıbbi bakım alanlarına nakletmeden 
önce hayat kurtarıcı müdahaleleri uygulamak (hastaların ileri tıbbi tedavi alma önceliklerini 
azaltmak), 
• Hastaların ileri tıbbi tedavi göreceği tıbbi bakım alanlarına yönlendirilmesini sağlamak 
(acil servis, ameliyathaneler, ayaktan tedavi bölümü vb.), 
• Hastanenin tedavi kapasitesini aşırı zorlamamak amacıyla hastaneye yatırılan hasta 
sayısını mümkün olan en düşük sayıda tutmak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Triyaj ekibi/ekiplerinin çalışmaya hazır olduğunu ve bilginin nasıl paylaşılacağını, Acil 
Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcısı/Acil Servis Sorumlu Hekimine bildirmek, 
• Triyajı yapılmış hastaların Acil Serviste nereye nakledileceğine karar vermek için Acil 
Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcısı/Acil Servis Sorumlu Hekimi ile birlikte çalışmak, 
• Güvenlik tedbirlerinin alınması, personel ve hasta güvenliğinin sağlanması için güvenlik 
görevlisi ile birlikte çalışmak, 
• Hastaların Acil Servis ve hastane afet triyaj alanı arasındaki nakillerini uygun bir şekilde 
gerçekleştirmek, 
• Tıbbi tedavi ve kararları kayıt altına almak, 
• Hasta kabul alanlarının güvenliğini sağlamak (gerekirse kolluk kuvveti ile birlikte hare- ket 
edin), 
• Güvenlik görevlisi ile işbirliği yaparak hasta kabul alanlarına yalnızca yetkili kişilerin 
girebilmesini sağlamak, 
• Baş tıbbi sorumlunun (Acil Servis Sorumlu Hekimi), izin vermediği hasta yakınlarının, 
Hastane Afet Triyaj alanına ve Acil Servise girmelerini engellemek. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Her türlü güvenlik tehdidini değerlendirmek ve hemen Güvenlik Görevlisi’ ne (ciddi teh- dit 
teşkil edecek olan her türlü durum bildirilmelidir) ya da Acil Servis Sorumlusu ve HAP 
Başkanına rapor etmek. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Standart Operasyon Prosedürü, 
• İşaretler ve posterler, 
• İşaret şeridi, tenteler ve önceden belirlenmiş diğer materyaller, 
• Formlar ve kontrol listeleri, 
• İlaçlar ve tıbbi ekipman (afet stoğu), 
• Görev yelekleri. 
Kalite Kontrol 
• Gelen tüm hastaların triyajlarının yapılmasını ve tıbbi bakım alanlarına yönlendirilmesini 
sağlamak. 
Zaman Dilimi 
• Hastane afet triyaj alanının aktive edilmesinden hemen sonra, 
• Hastalar hastaneye geldiği sürece. 
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Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Güvenlik ile ilgili SOP, 
• Tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile ilgili SOP, 
• Acil Servis ve hastane içi trafik akışı ile ilgili SOP, 
• Harici trafik akışı ve hastane afet triyaj alanının açılması ile ilgili SOP, 
• Güvenlik sorumlusu İşAT, 
• Triyaj alan sorumlusu İşAT, 
• OYE ve Acil Servis ile koordinasyon. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Hasta yakınlarının kendilerine izin verilmediği halde hastalarına refakat etmek istediği 
durumda konu ile ilgili önlem alınması için hemen güvenlik görevlisi ile temasa geçin, 
• Yeni bir alanın açılması halinde (örneğin, geçici morg) bu alanın net ve anlaşılır bir şekilde 
işaretlenip etiketlenmiş olmasını sağlayın; güvenlik görevlisi ile birlikte hareket edin. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Triyaj faaliyetine katılan olan tüm tıbbi personel, 
• OYE ya da Acil Servis Sorumlu Hekimi tarafından görevlendirilen tüm idari personel ve 
büro personeli, 
• Güvenlik personeli. 

 

Ekler 
• Farklı alanların konumlarını gösteren haritalar/krokiler, 
• Kayıtlar ve formlar, 
• Mevcut malzemelerin kontrol listesi. Form 23 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: Bilgi yönetimi, 
Formlar: Form 8,Form 10 
Raporlama mekanizması, 
• OYE ya da Acil Servis Sorumlu Hekiminin talimatlarına uymak, İzleme 
• Ana faaliyet: tıbbi bakımın devamlılığını ve sunum kalitesini sağlayın. 

 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 6 

 
ACİL SERVİS YÖNETİMİ VE HASTALARIN DEPARTMAN-SERVİS-BİRİMLERE NAKLİ 
STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.06) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Acil servisin, çok sayıda hastaya hizmet verebilecek şekilde çalışır 
durumda olmasını sağlamak ve hastaların tıbbi bakım alanları arasındaki naklini organize 
etmek (hastane içi trafik akışı). 
Hedefler 
• Acil Müdahale Planı aktive edildiğinde Acil Servisi, bu plana göre organize etmek 
(bölümlerin farklı hasta kategorilerine göre oluşturulması), 
• Rutin çalışma şeklinden, afet ve acil durum çalışma şekline geçiş yapmak (komuta, 
koordinasyon, bilgi yönetimi), 
• Personelin, Acil Servisin çeşitli bölümlerinde, net talimatlarla görevlendirilmesini 
sağlamak, 
• OYE ile koordineli olarak ek kaynakları (personel, malzeme, ekipman) devreye sokup, 
tedavi imkan ve kapasitesini arttırmak, 
• Acil Serviste yoğunluk oluşmasını önlemek için, sağlık hizmetlerini öncelikli tıbbi tedavi ile 
sınırlandırarak devamlılığını sağlamak, 
• İlgili personelin her türlü tehlikeli durum hakkında bilgilendirilmesini ve korunmasını 
sağlamak, 
• Gerekli malzemelerin ve ekipmanların mevcut olmasını sağlamak (Gereğinin yapılması 
için her türlü eksiklik hemen OYE’ ye bildirilmelidir), 
• Acil Serviste kalınan süre boyunca ve hastanede ilgili çalışma alanına nakil sırasında 
öncelikli tıbbi tedavi sunumunun devamlılığını sağlamak, 
• Acil Servis ile tıbbi bakım alanları (ayaktan tedavi bölümü, ameliyathane, yoğun bakım vb) 
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arasındaki hastane içi trafik akışını yönetmek, 
• Tıbbi bakımın devamlılığı için gereken önemli belgeleri hastalarla birlikte nakletmek, 
• Personel ve hastaların (kişisel eşyaları dâhil) güvenlik ve emniyetini sağlamak. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Görevdeki Acil Servis sorumlusu aşağıdaki konuları OYE ile görüşmelidir: 
o Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti (komuta, koordinasyon, işbirliği) sunumu sağlamak 
amacıyla, Tıbbi bakım ve hemşire bakımı için Acil Servis sorumlularını belirlemek ve 
rehber, prosedür, İş Akış Talimatlarının kullanıldığından emin olun, 
o Diğer birimlerden, Acil servise personel desteğinin nasıl sağlanacağına karar verin, 
o Acil Servisin hastane afet triyaj alanının yönetimine nasıl katkıda bulunacağına karar 
verin. 
• Acil Servisi; Acil Müdahale Planı’na ya da Acil Servis Müdahale Prosedürü’ ne göre 
yeniden organize edilmesini sağlayın, 
• Acil Servisin içinde ve dışında ulaşımı kolaylaştırıcı, yönlendirici işaretler ve levhaların 
doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu teyit edin, 
• Malzemelerin (afet stoğu) ve ekipmanların kullanıma hazır olmasını sağlayın, 
• Personelin, ilk tıbbi ihtiyaç değerlendirmesine göre çeşitli departman/servis/birimlere 
tahsis edilmesini sağlayın, 
• Dahili nakil kapasitesinin yeterli olmasını temin edin (kullanılabilir sedyeler, bu amaca 
yönelik uygun personel), 
• Personeli, sorumlulukları konusunda açık bir şekilde bilgilendirin, 
• Acil servis sorumlu hekimini, acil servisten sorumlu hemşireyi, güvenlik görevlisi ve idari 
memuru belirleyin, 
• Gelecek 24 saat içinde görev alacak personeli organize edin. (nöbet /vardiya), 
• Gelecek 24 saat için personel ihtiyaçlarını değerlendirerek (ek personelin ihtiyaçlarını da 
göz önünde bulundurularak), OYE ile birlikte nihai kararı alın, 
• Dahili nakil kapasitesini değerlendirin (kullanılabilir sedyeler, bu amaca uygun personel) 
ve Departman/Servisler/Birim sorumlularını nasıl hasta alımı yapılacağı konusunda 
bilgilendirin, 
Hastaların, tıbbi bakım alanlarına, kapasitelerine göre nakledilmesini sağlayın. Tıbbi bakım 
alanlarının kullanımına yönelik karar OYE tarafından alınmalıdır. Acil Servis, OYE’ nin 
kararlarına uymalıdır, 
• Hastane içi trafik akışının tamamen düzenlenmesi için önceden belirlenen kontrol lis- 
tesinin kullanılmasını sağlayın. Nakil yapacakları, ilgili faaliyet konusunda ve faaliyet 
tamamlandıktan sonra nasıl kayıt altına alınıp rapor edileceği konusunda bilgilendirin, 
• Hastaların hastane içi trafik akışının kolaylaştırılmasını temin etmek için güvenlik görevlisi 
ile birlikte hareket edin, 
• Hastaların ve personelin geçeceği koridorların, hareketi engellemeyecek şekilde sürekli 
açık olmasını sağlayın, 
• Hastaların klinik durumlarına göre dağılımlarını sağlamak için Acil Servisin bölümlerini 
işaretleyin/isimlendirin, 
• Hastaların naklini kolaylaştırmak için tüm alanların ve Acil Servis koridorlarının mümkün 
olduğunca boş olmasını sağlayın (aşırı yoğunluk oluşmasını önleyin), 
• Hastaların Acil Servis den etkili bir şekilde naklini temin etmek için idari personel tayin 
edin, 
• Personelin, hastaların nakli sırasında tıbbi personel tarafından verilen talimatlara 
uymasını sağlayın (tıbbi bakımın devamlılığı), 
• Faaliyetleri kayıt altına alın, özellikle tıbbi kayıtların doldurulmasını sağlayın, 
• Yalnızca yetkili kişilerin Acil Servise girmesini güvenlik görevlisi ile birlikte sağlayın, 
• Acil Servis sorumlu hekiminin, izin vermediği hasta yakınlarının, Hastane Afet Triyaj 
Alanına ve Acil Servise girmelerini engelleyin, 
• Personel, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarının artacağını göz önünde bulundurun, 
• Gelen hastaların kontamine olmadığından ya da epidemi potansiyeline sahip Bulaşıcı 
Hastalık ile enfekte olmadığından emin olun, 
• Acil Servis çalışanları ile hasta naklinde görevli personelin görevli yeleği giymesini 
sağlayın, 
• Ölülerin geçici morga alınmasını ve kimlik tespit sürecinin başlatılmasını sağlayın. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Yalnızca yetkili kişiler Acil Servis de çalışabilir, 
• Aile üyeleri yalnızca acil servis görevlisi kabul ederse hastalara refakat edebilir (hasta 
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başına bir kişi), 
• Her türlü güvenlik tehdidini değerlendirmek ve hemen Güvenlik Görevlisi’ ne ya da Acil 
Servis Sorumlusu ve OYE’ ye rapor etmek (ciddi tehdit teşkil edecek olan her türlü durum 
bildirilmelidir), 
• Hastaların kişisel eşyaları etiketlenmeli ve Acil Müdahale Planında belirtildiği gibi 
muhafaza edilmelidir. 

Kullanılacak Materyaller 
• Afet kutuları, 
• Afet stoğu, 
• Tıbbi malzemeler ve ekipmanlar, 
• İşaretler ve posterler, 
• Formlar ve kontrol listeleri, 
• Görev yelekleri, 
• Hastaların kişisel eşyaları için torbalar/çantalar. 
Kalite Kontrol 
• Acil Servisin tüm hastalara ihtiyaçlarına göre vereceği kaliteli tıbbi bakımın devamlılığını 
sağlayın, 
• Hastane içi trafiğin akıcı olmasını sağlayın ve akışın yanlış yönetilmediğinden emin olun, 
• İş güvenliği ve emniyet sorunlarının kontrol altına alınmasını temin edin. 
Zaman dilimi 
• Acil Müdahale Planının aktivasyonundan hemen sonra 
• Hastalar Acil Servise gelmeye devam ettiği sürece.  

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Güvenlik ile ilgili SOP, 
• Tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile ilgili SOP, 
• Bilgi yönetimi ile ilgili SOP, 
• Hastane afet triyaj alanıyla ilgili SOP, 
• Ailelere yönelik alana ilişkin SOP, 
• Ölülerin yönetimine ilişkin SOP, 
• Güvenlik Sorumlusu’ na ilişkin İşAT, 
• Triyaj alanının sorumlusuna ilişkin İşAT. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Hasta yakınlarının kendilerine izin verilmeden hastalarına refakat etmek istediği durum- 
da, konu ile ilgili önlem alınması için hemen güvenlik görevlisi ile temasa geçin, 
• Yeni bir alanın açılması halinde (örneğin, geçici morg) bu alanın açık bir şekilde 
işaretlenip etiketlenmesini temin edin; güvenlik görevlisi ile birlikte hareket edin, 
• Bir epidemi durumunda, enfeksiyon kontrolüne ve özellikle insandan insana bulaşan 
hastalık potansiyeline yönelik önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayın, 
• Eğer kontamine olmuş hastalar varsa (kimyasal olay), uygun dekontaminasyon 
prosedürlerinin uygulanmasını sağlayın ve OYE ile irtibata geçerek zehirlenmiş hastaların 
yönetimine ilişkin özel tavsiye isteyin. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Acil Servisde çalışan tüm sağlık çalışanları ve diğer çalışanlar, 
• OYE ya da Acil Servis Sorumlu Hekimi tarafından bu amaçla mobilize edilen tüm idari 
personel ve büro personeli, 
• Güvenlik personeli. 

 

Ekler 
• Farklı alanların konumlarının haritası/krokisi, EK 7 
• Kayıtlar ve formlar, 
• Standart Operasyon Prosedürü. SOP 5 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: Bilgi yönetimi 
• Hasta dosyası 
• Hasta takip formu 
Raporlama mekanizması 
• OYE’nin ve Acil Servis Sorumlu Hekimi’ nin talimatlarına uyun. 
İzleme 
• Ana faaliyet: Tıbbi bakımın kalitesini ve devamlılığını kontrol edin, 
• Emniyet ve iş güvenliği sorunlarını kontrol edin, 
• Temel malzeme ve ekipmanların kullanılabilirliğini kontrol edin, 
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• Hasta nakillerinde uygulanmak üzere tıbbi personel tarafından hazırlanan talimatlara 
uyulduğundan emin olun. 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 7 

 
DEPARTMAN-SERVİS-BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRÜNÜN AKTİVASYONU 
STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.07) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Olay Yönetim Ekibi ile koordinasyon içinde ilgili her Departman/ 
Servis/Birim’ in kendisine ait Müdahale Prosedürü’ ne göre etkili bir şekilde yönetilmesini 
sağlamak. 
Hedefler 
• OYE’ nin talebi halinde Departman/Servis/Birim ’in Müdahale Prosedürü ’nün 
aktivasyonunu sağlamak, 
• Acil Müdahale Planı’nın aktive edilmesiyle birlikte Yönetim zincirine (organizasyon 
şeması) ve koordinasyon mekanizmalarına her Departman/Servis/Birim ’in Müdahale 
Prosedürü’ nde belirtildiği gibi rutin çalışma şeklinden afet ve acil durumun çalışma şekline 
geçiş yapılmasını sağlamak, 
• Her Departman/Servis/Birim ’in hizmet sunumunun kalite kriterleri doğrultusunda 
sürekliliğini sağlamak, 
• OYE ’nin müdahale yönetimini baştan sona kolaylaştırmak, 
• Personel, ekipman ve malzeme eksikliklerini öngörmek ve OYE ile koordinasyon içinde 
gerekli önlemleri almak, 
• Görevli personelin iş güvenliğini ve emniyetini sağlamak, 
• İhtiyaçlara göre faaliyetlerin önceliğini belirlemek, 
• Departman/Servis/Birim düzeyinde gerekli Olay Eylem Planını geliştirmek ve 
OYE’ yi bilgilendirmek. 
 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Müdahale Prosedürlerinde yer alan İş Akış Talimatları, Standart Operasyon Prosedürleri, 
kayıtlar ve formların acil durumda ilgili personelin kullanımına hazır olup olmadığını, 
Departman/Servis/Birim Sorumlularının kontrol etmesini isteyin, 
• Afet ve acil durumlarda yönetim için bir organizasyon şemasının Departman/Servis/ Birim’ 
in faaliyetlerine uyarlanmış olduğundan ve bu şemanın OYE’ nin bütün yöne tim sistemi ile 
uyumlu olduğundan emin olun, 
• Müdahale Prosedürü’ ne sahip Departman/Servis/Birim Sorumlularından aşağıdakileri 
kontrol etmesini isteyin, 
 Müdahale prosedürlerinin uygunluğu ve alınacak önlemlere/eylemlere yönelik olası 

sonuçları, 
 OYE ile koordinasyonun nasıl sağlanacağını ve bilginin nasıl paylaşılacağını, 
 Lojistik ile ilgili departman/servis/birim ve OYE arasında nasıl bir yaklaşım/yön- tem 

belirleneceği; kimin ne yapacağını, 
 Kritik hizmetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesi için İş Akış Talimatları ve güvenlik 

prosedürlerinin doğru yerde ilgili kişiler için hazır bulunup bulunmadığını. 
• Müdahale Prosedürü’ nün; (kimyasal olaylar, epidemi ve pandemi, personel iş güvenliği 
ve emniyeti gibi özel durumlar başta olmak üzere), mevcut acil duruma uygun olarak 
uyarlanıp uyarlanmadığını kontrol edin, 
• Departman/servis/birim düzeyinde bilginin (personele ve faaliyetlere yönelik olmak üzere) 
nasıl yönetildiğini, hangi bilgilerin kiminle, nasıl ve ne zaman paylaşıldığını kontrol edin, 
• İhtiyaçları ve olası sorunları öngörerek OYE ve lojistik yönetimine ilişkin departman/ 
servis/birim arasında etkili ve sürdürülebilir koordinasyonu sağlayın, 
• Bilgi yönetimi prosedürlerinin, Acil Müdahale Planı ve Müdahale Prosedürü’ nde 
açıklandığı gibi aktive edilmiş olmasını sağlayın (OYE ve departman/servis/birim’ ler arası 
koordinasyona odaklı), 
• Faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekirse ilgili departman/servis/ 
birim’ den Olay Eylem Planı geliştirmesini isteyin, 
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• İnsan kaynaklarının nasıl yönetileceğine karar verin (OYE ve departman/servis/ birimlerin 
görev ve sorumlulukları), 
• Lojistik yönetiminin (bakınız: İlgili SOP) yeterli olmasını sağlayın ve gerekirse düzeltici 
önlemler alın. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Departman/Servis/Birim Sorumlusu tarafından personelin emniyetini, iş güvenliğini ve 
sağlığını tehdit edebilecek olası sorunları değerlendirin, 
• Departman/Servis/Birim’ lerde; yalnızca, Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü’ 
lerine ya da OYE ve çeşitli Departman/Servis/Birim Sorumlularının müşterek kararına göre 
yetkilendirilen personelin çalışmasına izin verin, 
• Acil durumun süreci konusunda personelin düzenli bilgilendirilmesini sağlayın, 
• Personelin yaka kartları takmasını ve mümkünse yelek giymesini sağlayın, 
• Bulaşıcı hastalıklar, pandemi ve/veya KBRN olaylarında tüm personelin koruyucu 
tedbirlere tamamen uymasını sağlayın, 
• Kritik ekipmanların bakımının ihmal edilmemesini ve önlemlerin alınmasını sağlayın. 
 

 

Kullanılacak Materyaller 
• İlgili Departman/Servis/Birim ’e ait Müdahale Prosedürü 
• Bilgi yönetimine ilişkin formlar ve kayıtlar, 
• Lojistik yönetimine ilişkin formlar ve kayıtlar, 
• Uygun ise görev yelekleri. 
Kalite Kontrol 
• İlgili Departman/Servis/Birim ’in ana faaliyetleri ve kritik hizmetleri gerçekleştirdiğini kontrol 
edin, 
• Bilgi yönetiminin etkili olmasını sağlayın, 
• Lojistik ve güvenlik yönetiminin etkili olmasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• OYE, ilgili Departman/Servis/Birim’ lerin sahip oldukları Müdahale Prosedürü’ nün aktive 
edilmesiyle başlayan ve devam eden zaman dilimi. 
 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Standart Operasyon Prosedürü  
• Diğer Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü 
• OYE 
 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Personelin emniyeti, iş güvenliği ya da sağlığı tehdit altında olursa, acil düzeltici önlem 
için hemen OYE’ ye haber verin, 
• İlgili departman/servis/birim’ in faaliyetleri; personel, ekipman eksikliği ya da kritik 
altyapının kısmi kaybı (örn: elektrik kesintisi) gibi herhangi bir sebeple tehlikeye düşerse, 
düzeltici önlemler için hemen OYE ile irtibata geçin, 
• İlgili departman/servis/birim ’in kısmi olarak tahliye edilmesi gerektiğinde, hemen 
Bölüm 3’de açıklanan ilgili olaya özel planı uygulayın. 
 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli, 
• Departman/Servis/Birim Sorumluları, 
• Departman/Servis/Birim personeli, 
• Destek personeli (örneğin; hastane dışından bakım personeli). 
 

 

Ekler 
 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar:  
Formlar: 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nın “Bilgi Yönetimi” bölümünde açıklandığı gibi raporlandırın. 
İzleme 
• Etkinleştirilen Departman/Servis/Birim’ lerin, Müdahale Prosedürlerini ya da OYE 
tarafından geliştirilen yeni talimatları, tamamen uygulayıp uygulamadıklarını kontrol edin, 
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• İlgili Departman/Servis/Birim’ lerin, sorumluları ve HAP Başkanı tarafından kararlaştırıldığı 
şekilde beklenen hizmetleri sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.  
 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 8 

 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.08) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hastane ile ilgili temel hizmetlerin yeterli nitelik ve nicelikte sürdürülmesini 
gerçekleştirmek amacıyla gerekli personelin dağılımını ve yönetimini sağlamak. 
Hedefler 
• Acil Müdahale Planı aktive edildiğinde mevcut personelin ne yapacakları konusunda 
hemen bilgilendirilmesini, hastane yönetimi ve personelinin rutin çalışma şeklinden afet ve 
acil durum çalışma şekline geçmesini sağlamak, 
• Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon düzeyine göre Geri Çağırma Prosedürlerinin hemen 
uygulanmasını sağlamak, 
• Geri çağrılan personelin dönüşünü ve ilk bilgilendirmeyi organize etmek, 
• OYE tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre personel tahsis etmek, 
• Personelin emniyeti ve iş güvenliğini temin etmek amacıyla gerekli tüm önlemleri almak, 
• Gerekirse personelin sağlığını korumak amacıyla Olay Eylem Planı geliştirmek (örneğin; 
Bölüm 3’de açıklanan olaya özel planlarda kimyasal olaylar), 
• Personelin çalışma saatlerini organize ederek, iş sürekliliğini sağlamak, 
• Gerektiğinde gönüllülerin katkısını, görevlendirilmesini talep etmek ve gönüllü yönetimini 
organize etmek. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• OYE’ de görevlendirilmek üzere İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili önemli kılavuz ve 
prosedürlerin kullanılabilirliğini hızlı bir şekilde kontrol edecek insan kaynakları 
sorumlusunu belirleyin, 
• Departman/Servis/Birim’ lerden personel nicelik ve yeterlikleri hakkında hemen OYE’ ye 
haber vermelerini isteyin (örneğin: travma konusunda nitelikli cerrah sayısı), 
• Departman/Servis/Birim’ lerin, AS ’in ve hastane afet triyaj alanının ilerleyen saatler- deki 
ihtiyaçlarını da öngörerek personel ihtiyacını değerlendirin ve ekstra personel ihtiyacı 
durumunda OYE’ ye istekte bulunun, 
• İçinde bulunulan acil durumla ilgili personeli bilgilendirin, 
• Geri çağırma prosedürlerini uygulayacak personeli görevlendirin 
• Geri çağırılan personelin hastaneye nereden gireceğine ve ilk bilgilendirme için ne- reye 
gideceğine karar verin, 
• Personelin nasıl yönetileceğine (dönen personel dahil), OYE ’nin ve departman/servis 
/birim sorumlularının sorumluluklarının neler olacağına, çalışma zamanının nasıl 
kaydedileceğine ve vardiyaların nasıl organize edileceğine karar verin, 
• Ekstra personel ya da gönüllülere olan olası ihtiyacı değerlendirin: akreditasyonlar ve 
sorumluluklar dahil olmak üzere Acil Müdahale Planı’nda açıklandığı şekilde eylem planını 
geliştirin, 
• Personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak gerekli tüm önlemleri alın • Tüm ana 
faaliyetleri kayıt altına alın ve personel bilgilerini sürekli güncel tutun, 
• Gerekirse sağlık yetkilileri ve diğer paydaşlar ile birlikte hareket edin, 
• Kritik personelin evden hastaneye veya hastaneden eve nakline yönelik olası ihtiyaçlarını 
değerlendirin ve gereken önlemleri alın. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Personelin emniyetini, güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek olası sorunları 
değerlendirin, 
• OYE ve çeşitli Departman/Servis/Birim Sorumlularının kararına göre, ilgili 
Departman/Servis/Birim ’lerde yalnızca yetkili personelin çalışmasına izin verin, 
• Acil durumun gidişatı konusunda personelin düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlayın, 
• Personelin yaka kartları takmasını ve görev yeleklerini giymesini sağlayın, 
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• Tüm personelin kişisel koruyucu ekipman dahil ilgili koruyucu tedbirlere tamamen 
uymasını sağlayın. 

Kullanılacak Materyaller 
• Acil Müdahale Planı’nda açıklandığı şekilde İş Akış Talimatı, formlar ve kayıtlar, 
• Görevde olan ve olmayan (çağırıldığında gelebilecek) personel için kontrol listeleri, 
• Kimlik kartları ve görev yelekleri. 
Kalite Kontrol 
• Görevde olan ve olmayan personeli kendilerinden beklenenler konusunda bilgilen- dirin, 
• En acil ihtiyaçların karşılanmasını sağlayın, 
• Personelin görevlendirildiği alanda çalışmasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• Acil ve gerektiği sürece 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Standart Operasyon Prosedürü, 
• Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü, 
• Yerel sağlık yetkilileri ile birlikte hareket edin, 
• İlgili ise diğer hastaneler ile koordinasyon kurun. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Eğer olay personele yönelik bir sağlık sorunu teşkil ederse (örneğin; kimyasal olay, 
insandan insana bulaşma potansiyeli olan şiddetli bulaşıcı hastalık), personelin sağlığını 
korumak amacıyla gereken önlemleri alın (örneğin; koruyucu ekipman dağıtımı, personelin 
bilgilendirilmesi) ve profilaktik ilaç kullanımını aktive edin, 
• En önemli hizmetleri sağlama konusunda personel eksikliği varsa, destek almak için 
sağlık yetkilileri ile irtibata geçin ve gönüllülerin katılımı veya özel sektörün sunabileceği 
katkı gibi alternatifleri değerlendirin. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE üyeleri, 
• Departman/Servis/Birim sorumluları, 
• Hastane personeli, 
• Sağlık yetkilileri. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form16, 17, 18, 36 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nın ilgili bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın. 
İzleme 
• İlk 12 saat boyunca 2 saatte bir kez, daha sonra 4 saatte bir kez personelin müsait olma 
durumunu (nitelik ve nicelik) kontrol edin, 
• Personelin emniyetinin, iş güvenliğinin ve sağlığının göz önünde bulundurulduğundan 
emin olun. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 9 

 
GENEL BİLGİ VE RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.09) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Bilgi yönetiminin etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve müdahale 
yönetimine doğrudan katkıda bulunmak. 
Hedefler 
• Karar alma ile ilgili temel verilerin doğru zamanda toplanıp değerlendirilmesini sağlamak, 
• Operasyonel amaçlara yönelik bilgi ihtiyacı olan herkese ilgili bilgiyi doğru yer, zaman ve 
miktarda sağlamak, 
• Tüm temel faaliyetlerin ve verilerin doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını ve kolaylıkla 
erişilebilir olmasını sağlamak, 
• Hastaların ve tüm temel tıbbi unsurların kesintisiz izlenmesini sağlamak; 
• İhtiyaç duyulduğunda doğru zamanda olaya özel planların sonuç alıcı bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak, 
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• İhtiyaç duyulduğunda farklı eylem planlarının hazırlanmasına ve yönetimine katkıda 
bulunmak, 
• Topluma yönelik bilgi yönetimine katkıda bulunmak, 
• Sağlık sürveyans sisteminin yönetimine katkıda bulunmak, 
• Hastane personelinin zamanında ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak, 
• Mülki İdare veya sağlık yetkilileri gibi ilgili makamların eksiksiz olarak bilgilendirilmesini 
sağlamak. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Öncelikle, düzenli güncellenecek kararların alınmasında etkili olan temel veri türlerini 
belirleyin (Nasıl ve ne zaman gibi temel soruları içeren veri türlerini, veri kaynaklarını, veri 
toplama yöntemlerini ve OYE’ ne raporlama mekanizmasını tespit edin), 
• İlk etapta Acil Müdahale Planında yer alan verileri dikkate alın ve değerlendirin (Özellikle 
kritik verileri gözden geçirin ve analiz edin; ana paydaşların ve bölgeniz- deki kamu/özel 
hastanelerin telefon numaraları, hizmet sunumu için gereken nicel ve nitel ihtiyaçlara 
yönelik temel veriler; operasyon yönetimi, koordinasyon ve kaynakların mevcudiyetine ait 
veriler), 
• OYE, aşağıdaki faaliyetlerin acilen yerine getirilmesi için hemen bilgi yönetimi sorumlusu 
görevlendirmelidir (genellikle OYE bünyesinde planlama fonksiyonu dahilinde bir ekip): 
 Diğer hastaneler, Acil Sağlık Hizmetleri, sağlık yetkilileri ve basın ile bilgi paylaşım 

yöntem ve kurallarını gözden geçirin, 
 Acil durumlarda, hastanede gereksiz yoğunluğun önlenmesi amacıyla kamuoyu- nu 

bilgilendirin (tüm hastaların uygun tedavi alabilecekleri diğer sağlık kurumlarına 
yönlendirilmesi de dahil), 

 Basın ve halkla ilişkiler konusundaki prosedürleri değerlendirin, 
 Ziyaretçiler, aileler ve hastalara yönelik bilgilendirmenin doğru ve etkin biçimde 

gerçekleştirilmesini sağlayın, Temel verilerin nasıl ve nerede muhafaza edileceğini ve 
verilere nasıl ulaşılacağını belirleyin (örn: mevcut kaynaklara ve değişen ihtiyaçlara 
dair veriler), 

 Hastaların kişisel eşyalarına ait kayıtların doğru ve uygun olarak düzenlenmesini 
sağlayın, Her ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesi için, yedekleme sistemleri ve 
prosedürleri de dahil, haberleşme araçlarının, güvenlik ve güçlendirmelerinin nasıl 
sağlandığını kontrol edin. 

• OYE sağlık yetkilileri ve bölgedeki diğer hastaneler ile tam bir koordinasyon halinde, 
aşağıdakileri gerçekleştirmelidir: 
 Toplumun bilgi ihtiyacını karşılamak için hangi bilginin acil durumla daha fazla ilişkili 

olduğunu risk iletişimi prensipleri doğrultusunda tespit edin, 
 Hastanenin, özellikle ölü ve kayıplar, ruh sağlığı, bağışıklama, laboratuvar sev- ki ve 

üreme sağlığı başta olmak üzere bilgi paylaşımı yoluyla Sağlık Bakanlığı 
programlarının yönetimine nasıl katkıda bulunacağının tespit edilmesi. Hastanenin 
hem sağlık bilgi sistemine hem de sağlık sürveyans sistemine nasıl katkıda bulunması 
gerektiğinin belirlenmesi; epidemi durumunda sürveyans sistemine nasıl katkıda 
bulunacağının özellikle değerlendirilmesi. 

• OYE, personele hangi bilgilerin ne zaman ve nasıl iletileceğine karar vermelidir. Bu 
kararlar, epidemi durumunda ve personelin güvenliğini sağlamak bakımından özellikle 
önemlidir. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Acil Müdahale Planında açıklandığı şekilde, bilgi yönetimine ilişkin çeşitli prosedürlere 
uyulup uyulmadığını kontrol edin, 
• Bilgi paylaşımının, personeli ve hastaları korumayı esas almasını ve bunun aksinin 
olmamasını sağlayın, 
• Kritik verilerin kaydedilip güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayın; 
• Tıbbi verilerin muhafaza ve yönetiminde gizlilik kurallarına uyulmasını sağlayın; 
• Önemli verilerin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmasını 
sağlayın, 
• Kamuya ya da medyaya dönük bilgilendirmenin Valilik tarafından yetkilendirilmiş 
birimlerce yapılmasını sağlayın, 
• Hastanenin sağlık sürveyans sistemine aktif olarak katkıda bulunmasını ve özellikle 
sürveyans sisteminin erken uyarı kapasitesini güçlendirmesini sağlayın (Uluslararası Sağlık 
Tüzüğü’nü dikkate alarak). 

 

Kullanılacak Materyaller  
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• Formlar: Form 28, 29,30 
• Standart Operasyon Prosedürü SOP 1 
• Takip kayıt belgeleri EK 5 
• Haberleşme araçları Telefon, telsiz 
• Bilginin güvenli bir şekilde saklanması için depolama alanları 
Kalite Kontrol 
• Kritik verilerin düzenli olarak toplanmasını, işlenmesini, değerlendirilmesini, kullanılmasını 
ve depolanmasını sağlayın, 
• Ana faaliyet ve operasyonların Acil Müdahale Planında açıklandığı şekilde kayıt altına 
alınmasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• OYE’ nin aktive edilmesiyle başlayan ve devam eden 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Tüm Standart Operasyon Prosedür’ leri (her SOP bilgi yönetimine ilişkin maddeler 
içermektedir). 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Hastanenin, sağlık riskleri konusunda topluma yönelik bilgi hazırlanmasına katkıda 
bulunması gerekirse (örneğin; gıda, su ve tarım ürünlerinin kontamine olduğu bir kimyasal 
olay) topluma bilgi verilmesi, basın açıklaması ve bilgilendirmenin hazırlanması ile ilgili 
prosedürleri uygulayın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE, 
• Departman/Servis/Birim sorumlusu, 
• Güvenlik personeli, 
• Sağlık yetkilileri. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 28, 29, 30 
Raporlama mekanizması 
• OYE tarafından bir değişiklik yapılmadığı sürece Acil Müdahale Planı’nda açıklanan çeşitli 
prosedürlere ve varsa olaya özel planlara her zaman uyulmasını sağlayın. 
İzleme 
• OYE’ nin kullanımı için temel verilerin kaydedildiğinden, işlendiğinden ve her an kullanıma 
hazır olduğundan emin olun: 
• Kritik ve hassas verilerin korunduğundan ve gizliliğin sağlandığından emin olun, 
• Ana operasyonların ve faaliyetlerin kayıt altına alındığından ve bilginin Acil Müdahale 
Planında açıklandığı şekilde, doğru yerde muhafaza edildiğinden emin olun, 
• Halk sağlığı konularının doğru yönetilmesini sağlamak amacıyla sağlık sürveyans 
sisteminin acil duruma adapte edilerek kullanıldığından emin olun, 
• Personelin düzenli ve doğru bilgilendirildiğinden emin olun. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 10 

 
LOJİSTİK VE MALZEME YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.10) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Lojistik ve gerekli malzemelerin etkin yönetimi ile hastanenin gereken tıbbi 
bakım hizmetlerini vermesini sağlamak. 
Hedefler 
• Müdahalenin yönetilebilmesi için hastanenin lojistik ihtiyaçlarının yönetimini iyileştirmek, 
• Mevcut ekipman, malzeme ve diğer kaynakları mümkün olduğu kadar etkili ve verimli 
kullanmak, 
• Lojistik, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını proaktif bir şekilde yöneterek, ihtiyaçlar 
konusunda önceden tahminlerde bulunmak, 
• OYE kararıyla afet stoklarını seferber etmek ve gerçek ihtiyaçlara göre kaynakları yeniden 
dağıtmak, 
• Kritik ekipman bakımının yapılmasını sağlamak, 
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• Su, enerji, kanalizasyon (atık sistemleri) sistemlerinin kontrol edilmesini sağlamak, 
• Olaya özel ekipmanların (örn. personel için koruyucu ekipman) önceden temin edilmesini 
ve kullanılmasını sağlamak, 
• Destek hizmetlerinin (özellikle temizlik, atık yönetimi, iaşe) yönetimine katkıda bulunmak, 
• OYE’ nin kararıyla, değişen ihtiyaçlara göre malzemeleri ve ekipmanı yeniden dağıtmak, 
• Kritik malzemelerin ve ekipmanın yeniden tedarik edilmesini sağlamak için proaktif 
tedbirler almak, 
• Kritik malzemelerin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• OYE içerisinde lojistik yönetiminden kimin sorumlu olduğunu, ekibin 
departman/servis/birimlerle lojistik yönetimi için gereken mevcut tüm kaynakların etkin 
kullanımını ve sürekli koordinasyonu sağlamak için nasıl ilişkili olduğunu belirleyin, 
• Lojistik yönetimi için gerekli rehberlerin, prosedürlerin ve İş Akış Talimatlarının, Olay 
Yönetim 
Merkezinde mevcut olduğundan emin olun, 
• Departman/Servis/Birim’ lerin Müdahale Prosedürü’ ndeki özel rehberlerin ve 
prosedürlerin, afet ve acil durum sırasında lojistik yönetimini sağlamak için uygun 
olduğundan emin olun. Normal de bu prosedürler ve İş Akış Talimatları, Olay Yönetim 
Merkezi’nde de mevcut olmalıdır, 
• Kullanılacak olan temel prosedürlerin mevcut acil duruma uyarlanmasını sağlayın. OYE’ 
de lojistik yönetiminden sorumlu kişi, yönetimi etkileyebilecek olan mevcut krizin özelliklerini 
değerlendirmeli, temel prosedürler ve rehberlerle uyum sağlanıp sağlanmadığını veya 
ayarlamalar yapılması gerekip gerekmediğini kontrol etmelidir. Özellikle spesifik olay eylem 
planı oluşturulmasının gerektiği durumlarda, lojistik yönetimindeki önemli zorlukların ne 
olduğu veya olabileceğini belirleyin, 
• OYE, çözüm üretiminde ekip yaklaşımıyla hareket etmek amacıyla, lojistiğin bazı 
bölümlerini yönetmekten sorumlu olan kişileri toplantıya çağırmak isteyebilir. Önerilen 
strateji sisteme da yalı bir yaklaşımdır. Bunun anlamı şudur: 
 Genel strateji ve çalışma şekli konusunda açıkça karar verilir o Yeniden tedarik 

sistemi ve prosedürler iyi bir şekilde tanımlanır, 
 Yedek parçaların tedariği ve kritik ekipmanın tamiri gibi konularda, hastane dışı 

uzmanlardan yardım istenebilir. Dış paydaşlar ile tedarik ve bakım için önceden 
protokoller yapılmış olmalıdır, 

 Departman/Servis/Birimler ve OYE arasındaki lojistik yönetimi prosedürleriyle ilgili 
ortak yetki verilmesi gibi taleplerin bir havuzda toplanması birinci seçenek olarak 
düşünülmelidir. 

• Sağlık sektörünün afet stoklarını değerlendirme ve yönetme prosedürlerini inceleyin. Bu 
tarz stokların mevcut olup olmadığını ve hastanenin ihtiyaç duyması durumunda nasıl 
seferber edile- bileceğini kontrol edin, 
• Lojistiğin mümkün olan en iyi şekilde yönetimini sağlamak için sağlık yetkilileri ile birlikte 
hareket edin, 
• Lojistik ihtiyaçların mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla temel 
harici paydaşlarla (Örn. Polis, tedarikçiler; icracı bakanlıklar), birlikte hareket edin (bakım ve 
iş sürekliliği ile ilgili standart operasyon prosedürüne bakınız) 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Lojistik yönetimine engel olabilecek potansiyel sorunları belirleyin, 
• Kritik malzemeler ile ekipman konusunda oluşacak ani ihtiyaçlar değerlendirilmeli ve olası 
problemler/eksiklikler ön görülmelidir, 
• OYE personelin koruyucu ekipman kullanımını sağlamalıdır, 
• Hastane depolarının ve kritik ekipmanın güvenliğine öncelik verilmelidir 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar: Form 21, 23, 26, 41 
• Standart Operasyon Prosedürü SOP 1 
• Kontrol listeleri Stok Tutulan Gıda vb. Malzemelerin Listesi 
• Görev yelekler 
• Levha ve afişler 
• Kutular, depolar, araçlar vb. 
Kalite Kontrol 
• Temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla kritik malzemelerin ve ekipmanın 
doğru miktarda, doğru yerde ve doğru zamanda mevcut olmasını sağlayın. 
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Zaman Dilimi 
• Acil ve devam  

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Bilgi yönetimine ilişkin SOP, İnsan kaynakları yönetimine ilişkin SOP, Temel tedavi 
alanlarına ilişkin SOP, Sağlık yetkilileri. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Kritik malzemeler veya ekipmanla ilgili muhtemel bir yetersizlik varsa, önceden harekete 
geçin ve uygun önlemleri alın, 
• Eğer kritik malzemeler ve ekipman tehdit altındaysa hemen bu sorunu düzeltecek 
önlemleri alın, 
• Eğer ulaşım ve haberleşme araçları sorunlu hale gelirse, hemen bu sorunu düzeltecek 
önlemleri alın, 
• Eğer hastanenin herhangi bir kritik sistemi etkileniyorsa dış paydaşlarla birlikte çalışarak 
hemen bu sorunu düzeltecek önlemleri alın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli, Çeşitli Departmanların, Servislerin ve Birimlerin personeli, Güvenlik 
personeli, Harici tedarikçiler ve paydaşlar. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar : Form 21, 23, 26, 41 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı ve Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü ‘nde açıklandığı 
şekliyle raporlandırın. 
İzleme 
• Lojistik ihtiyaçları takip edin ve talep ile ihtiyaçlar arasındaki farkı değerlendirin. 

 

Güvenlik Konuları 
• Kritik malzemelerin ve ekipmanın güvenliğine öncelik verilmelidir; kolluk kuvvetinin yardım 
etmesi gerekebilir. 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 11 

 
ECZANE YÖNETİMİ: TEMEL İLAÇLAR, AŞILAR, KORUYUCU EKİPMAN VE DİĞER 
MALZEMELER STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.11) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Olay Yönetim Ekibinin verdiği karara göre, eczanede depolanan 
malzemelerin ve ekipmanın hemen kullanıma sunulmasını sağlamak. 
Hedefler 
• Personel için koruyucu ekipman, temel ilaçlar ve malzemeler bakımından eczane 
stoklarının ne durumda olduğunu değerlendirmek, 
• Mevcut durumu değerlendirip eczanenin gerekli malzemeleri ne kadar süre boyunca 
sağlayabileceğini değerlendirmek, 
• OYE tarafından gerekli malzemelerin doğru yer, zaman ve miktarda kullanıma 
sunulmasını sağlamak, 
• OYE ile koordinasyonlu bir şekilde, temel malzemeler azalmadan önce yeniden tedarik 
siparişi vererek önlem almak, 
• Eczanede depolanan temel ilaçlar ve diğer kritik malzemelerin hem rutin hastalar hem de 
afetzede hastalar için her zaman ulaşılabilir olmasını sağlamak, 
• Eğer durum özel ilaç gerektiriyorsa hemen olaya özel önlemler almak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Görevdeki sorumlu eczacı: 
 Tedavi uygulanabilecek hasta sayısını, mevcut imkanların neler olduğunu ve ne tür 

ihtiyaçları karşılayacağını değerlendirmelidir, 
 Eczanede depolanan sınırlı miktarda ilaca ve malzemeye duyulabilecek ihtiyaçların 

neler olacağını değerlendirmelidir, 
 Bu malzemelerin acil bir şekilde elde edilmelerini veya bu mümkün değilse, yeniden 

tedarik edilmelerini sağlamak için eylem planı oluşturmalıdır, 
 Kimyasal bir olay veya bulaşıcı hastalık ihtimali varsa dezenfektanlar, aşılar, koruyucu 

kıyafetler ve antidotlar gibi diğer özel malzemeler gerektiren durumlarda gerekli 
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tedbirleri almalıdır. 
• Olay Yönetim Ekibi hemen, eczanenin deneyimli personel tarafından yönetilip 
yönetilmediğini, işleri yürütmek için tüm prosedürlere, iş akış talimatlarına, kayıtlara, 
formlara ve varsa müdahale prosedürlerine erişimi olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer 
yönetilmiyorsa, bir eczacı devralana kadar eczaneye OYE’ nin direkt kontrolü altında 
yöneticilik yapabilecek deneyimli bir personel atamalıdır, 
• Eczane; malzemelerin satın alma, nakliye gibi tedarik işlemlerinde OYE’ nin lojistik 
sorumlusundan yardım isteyebilir, 
• Eczanede görevli personel şunları yapmalıdır: 
 Bu görev OYE’ nin lojistik sorumlusu tarafından üstlenilmemişse, civardaki hastaneler 

de dahil gerektiğinde ekstra ilaçları ve sarf malzemelerini acil bir şekilde 
sağlayabilecek tedarikçileri belirlemelidir, 

 Kamu veya özel sektördeki diğer hastanelerin eczaneleri, ilaç depoları, tıbbi cihaz ve 
malzeme firmaları ile önceden yapılmış iş birliği protokollerini gözden geçirir, 

 Diğer hastanelerin (özel, kamu, üniversite, vakıf ve askeri vd.) bu alandaki imkan ve 
kapasitelerini belirlemelidir, 

 Nitelikli personel ve yardımcı personel eksikliği ile ilgili sorunları belirlemelidir, 
 Eczanenin depolarının mevcut durumdan etkilenip etkilenmediğini belirlemelidir (örn. 

soğuk zincir), 
 Farklı birimlerin (Laboratuvar ve kan bankası vb.) ihtiyacı olan ürünlerin eczanede 

has- tane özelinde bulunması durumunda yeterli miktarda olup olmadığını belirlemeli 
ve OYE ile koordineli olarak düzeltici önlemleri almalıdır. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Eczane yetkili olmayan kişilerin herhangi bir müdahalesine karşı bir güvenlik personeli ile 
korunmalıdır. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar: Form 21 
• Kontrol listesi Stok Tutulan İlaç Listesi 
• Görev yelekleri 
Kalite Kontrol 
• Eczanenin deneyimli personel tarafından yönetilmesini sağlayın, 
• Değerlendirmenin hızlıca ve profesyonel bir biçimde yapılmasını sağlayın, 
• Eczane tarafından kullanıma sunulan malzemelerin OYE’ nin verdiği yetki dahilinde 
sağlandığından emin olun, 
• Yeniden tedarik konusunun değerlendirildiğinden emin olun. 
Zaman Dilimi 
• OYE tarafından eczanenin aktive edilmesinden sonraki ilk 1 saat 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Lojistik ile ilgili SOP 10 
• Güvenlik ile ilgili SOP 15 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Eğer eczanede birincil öncelikteki özel malzemelerin stoku çok sınırlıysa ve gereken 
miktar stok miktarını aşacaksa, bu malzemelerin yeniden tedariği için hemen gereken 
önlemleri alın; 
• Eğer eczane stokları da olayın tehdidi altında ise, en önemli malzemelerin güvenli bir yere 
taşınması veya eczanenin güvenliğinin sağlanması için Olaya Özel Planı hemen oluşturun. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli 
• Eczane personeli 
• Güvenlik personeli 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar : Form 21 
Raporlama mekanizması 
• Kayıtlar ile formların kullanılması ve OYE’yi sürekli olarak durumdan haberdar etmek. 
İzleme 
• Eczane tarafından kullanıma sunulan temel malzemelerin ve ekipmanın ihtiyaç duyulan 
yerde gerektiği ölçüde kullanıldığından emin olun, 
• Yeniden tedarik sisteminin malzemelerin eczanede tükenmeden önce sipariş edildiğinden 
ve elde edildiğinden emin olun, 
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• Eczane deposunun güvenli olduğundan ve korunduğundan emin olun. 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 12 

 
LABORATUVAR VE KAN BANKASI YÖNETİMİ STANDART OPERASYON 
PROSEDÜRÜ (HAP.PR.12) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hayati öneme sahip tıbbi faaliyetler için kritik laboratuvar analizlerinin 
zamanında yapılmasını ve hastanede kan bankası bulunması halinde kan teminini 
sağlamak. 
Hedefler 
• Hekim tarafından istenebilecek kritik analizleri yapma konusunda laboratuvarın nicel 
kapa- sitesini değerlendirmek, 
• Hekim tarafından istenebilecek kritik analizleri yapma konusunda laboratuvarın niteliksel 
kapasitesini değerlendirmek, 
• İlk 24 saat içerisinde kan bankasının kan sağlama kapasitesini değerlendirmek, 
• İlerleyen saatlerde laboratuvarın imkan ve kapasitesini afet ve acil durum için artırma im- 
kanını değerlendirmek, 
• İlerleyen saatlerde kan bankasının kan sağlama kapasitesini artırma imkanını 
değerlendirmek, 
• Laboratuvar analizlerini öncelikle kritik öneme sahip olanlarla sınırlamak, 
• Kan teminini sadece gerçekten ihtiyacı olan hastalarla sınırlamak, 
• Eğer kapasitenin yetersiz olacağı ön görülüyorsa daha çok kan temini ve analiz yapma 
konusunda diğer alternatifleri değerlendirmek. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• OYE, yönetim süreci dahilinde hemen laboratuvar ve kan bankası sorumluları ile 
görüşmeli, bu kişilere laboratuvar personeli ve kan bankası personeli ile iletişime geçerek 
aşağıdakileri nasıl yapacakları konusunda talimat vermelidir, 
 Afet ve acil durumunda laboratuvar ve kan bankasını yönetmek için kullanılacak olan 

mevcut prosedürleri, iş akış talimatları, kayıtları ve formları değerlendirmek, 
kullanılacak olanları seçmek, acil duruma uygunluğunu sağlamak, 

 Hastane laboratuvarının bölgedeki hastaneler içinde ki rolünü değerlendirmek ve 
belirli senaryolar (kimyasal olaylar, bulaşıcı hastalıklar vb.) için hangi laboratuvarın 
referans olduğunu belirlemek. Bu durumlarda hangi prosedürlerin uygulanacağına 
karar vermek, 

 Olası sorunları ve riskleri belirlemek, 
 Kritik madde ve malzemeleri kontrol etmek ve ihtiyaçları belirleyerek tedarik 

hesaplaması yapmak (örn. Laboratuvar kitleri), 
 Tedarik konusunda koordinasyon sağlamak, 
 Hastane personelini kan ürünlerini, analizlerini ve hizmetlerini mümkün olduğu kadar 

ekonomik bir şekilde kullanmaları konusunda bilgilendirmek, 
 Özellikle kan veya vücut sıvıları ile bulaşma, insandan insana bulaşma potansiyeli 

olan bir epidemi durumuyla ilgili olarak laboratuvar personelinin doğru bir şekilde 
bilgilendirildiğinden, personel için kişisel koruyucu donanımın mevcut olduğundan ve 
numuneler konusunda açık talimatlar verildiğinden emin olmak. 

• Nitelikli personel eksikliği ile ilgili muhtemel sorunları ve ihtiyaçları belirlemek, 
• Personel mevcut kan stoklarını değerlendirmeli, OYE kan ihtiyacını önceden tahmin 
etmeli, diğer hastanelerin kan bankaları ile iletişime geçmeli, acil kan tedariğini sağlamalı 
ve gerektiğinde olay eylem planını oluşturarak düzeltici önlemleri almalıdır. Gerektiğinde 
Bölgedeki diğer laboratuvarlarla iletişime geçilmelidir, 
• OYE laboratuvar personelinin gözetimi altında çalışabilecek kalifiye gönüllüler ile 
çalışmayı öngörmelidir. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Laboratuvar, personel için herhangi bir sağlık sorunu oluşturmayacak şekilde 
yönetilmelidir, 
• Kan kullanımında kan güvenliği ile ilgili ulusal rehberlere tamamen uyulmalıdır (nakil 
sadece çapraz karşılaştırma ve kan kalitesi kesin olduğunda yapılmalıdır), 

 



105 

 

• Laboratuvara sadece yetkili personelin girdiğinden emin olun, 
• Laboratuvar atığı imha ve temizleme prosedürlerine tamamen uyulduğundan emin olun, 
• Kana yönelik soğuk zincirin güvence altına alındığından emin olun, 
• Analizlerin en ekonomik şekilde talep edildiğinden emin olunmalıdır. 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar 
• Kontrol listesi Kritik Kan Stok Seviyeleri 
• Standart Operasyon Prosedürü ve Depatman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü, 
• Görev Yeleği. 
Kalite Kontrol 
• Laboratuvar ve kan bankasının deneyimli personel tarafından yönetilmesini sağlayın, 
• İmkân ve kapasite ile ilgili değerlendirmenin hızlı ve profesyonel bir biçimde yapılmasını 
sağlayın, 
• Laboratuvarın ihtiyaç duyduğu kritik malzemelerin mevcut olduğundan emin olun, 
• Hekimlerin sadece kritik analizleri talep etmesi ile ilgili olarak bilgilendirildiğinden emin 
olun, 
• Tedarik konusunun kısa sürede ele alındığından emin olun. 
Zaman Dilimi 
• OYE’nin aktivasyonunu takip eden 1 saat içinde 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Güvenlik ile ilgili SOP 15 
• Eczane ile ilgili SOP 10 
• Temizlik hizmetleri ile ilgili SOP 16 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Nitelikli personel eksikliği varsa, laboratuvarın sürekli olarak nitelikli personel tarafından 
işletilmesini ve/veya diğer laboratuvarların (örn. özel laboratuvar vb.) yardımcı olmasını 
sağlamak için hemen olay eylem planını oluşturun, 
• İnsandan insana Bulaşıcı Hastalık durumlarında, tüm iş güvenliği kurallarına tamamen 
uyulmasını sağlayın, 
• Eğer ciddi bir kan sıkıntısı olacağı düşünülüyorsa, hemen dış kaynaklardan kan tedarik 
etmeyi düşünün, 
• Eğer bir elektrik kesintisi söz konusu ise, soğuk zinciri koruyarak kan ve kan ürünlerinin 
kullanılabilir kalmasını sağlayın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli 
• Eczane personeli 
• Güvenlik personeli 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar : Form30 
Raporlama mekanizması 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 13 

 
PSİKOSOSYAL HİZMETLERİN YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.13) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Afet ve acil durumlardan doğrudan etkilenen hastalar, hasta yakınları ile 
sağlık personelinin hızla iyileşip toparlanma becerilerinin artırılması amacıyla psikososyal 
destek sağlamak. 
Hedefler 
• Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde koruyucu önlemler geliştirmek amacıyla ruh sağlığı 
bakımından yüksek riskli tepkileri belirlemek, 
• Hastalar ve personel arasında psikososyal sorunlarla karşı karşıya kalma riski yüksek 
olan grupları belirlemek, 
• Psikososyal destek hizmetleri kapsamında psikolojik triyaj yapmak, kesintisiz psikososyal 
risk ve ihtiyaç analizi yapmak, ihtiyaç duyanlara psikolojik ilkyardım ile destek olmak, 
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psikolojik bilgilendirme yapmak, paylaşım grupları ile psikoeğitim çalışmalarını yürütmek, 
• Gerekli görüldüğünde klinik değerlendirme ve takip amacıyla hasta, hasta yakını ve sağlık 
personeline ruh sağlığı hizmeti verilmesi için sevk zinciri kurmak, 
• Psikososyal destek hizmetleri sağlamak için hastanenin niceliksel ve niteliksel kapasitesini 
ve imkanlarını değerlendirmek, 
• Hizmet sunumunu mevcut durumun gereklerine uyarlamak, 
• Öncelikle sosyal desteğe odaklanmak ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulma olasılığını 
azaltmak, 
• Ciddi şekilde etkilenen kişilerin durumunun takip edilmesini sağlamak, 
• Öncelikle hastaların ve personelin en acil sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, 
• Hastalar, personel, hasta yakınları vb. grupların psikososyal destek ihtiyaçlarını 
düşünmek ve gerektiğinde dış paydaşlara yönlendirmek. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• OYE, afet/acil durumlarında, hastanenin, psikososyal destek hizmetlerindeki rolünü 
belirlemelidir, 
• OYE, hastane iç ve dış paydaşlarla hemen işbirliğine gitmelidir, 
• OYE, psikososyal destek ekibinin üyelerini ve sorumlularını belirlemelidir, Psikososyal 
destek ekibi aşağıdakilerden sorumludur: 
 Mevcut prosedürler, iş akış talimatları, formlar ile kayıtları hızlıca değerlendirerek 

kullanılacak olanları seçmek, afet ve acil duruma uyumunu sağlamak 
 Psikososyal Destek ekibinin görev yapacağı alanı belirlemek ve ihtiyacı olanların 

(hasta, hasta yakını, personel vb.) ekibe nasıl ulaşacağını açıkça belirtmek 
 Psikososyal açıdan özel ihtiyaç ve riskleri olan hasta, hasta yakınları ve sağlık 

personellerini belirlemek, 
 Psikolojik bilgilendirme amacıyla psikososyal desteğin nereden nasıl alınacağı, kaygı 

ve stres belirtileri, riskli belirtilerin tanınması, yüksek riskli grupların tanınması gibi 
bilgileri içeren basılı materyal hazırlamak ve bunu yaygın olarak erişilebilir hale 
getirmek. Ölü ve kayıp yönetimi ile sürekli işbirliği içinde olarak psikososyal desteğe 
ihtiyacı olanlar hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere işbirliği ve koordinasyon 
sağlamak, 

 Ölüleri teşhis için geldiklerinde ailelere eşlik etme konusunda psikososyal destek 
ekibinin hazırlıklı olmasını sağlamak. 

 Kaygı ve stres tepkileriyle ilgili sağlık personeline yönelik destekleyici grup çalışmaları 
için güvenli bir oda hazırlamak ve desteği kesintisiz sürdürmek, 

 OYE’ ye, öncelikle afet ve acil durum halinde görev yapan personelin temel (güvenlik, 
beslenme, barınma, banyo-tuvalet, iletişim vb.) ve özel ihtiyaçlarının (ilaç vb.) 
karşılanması ile dinlenme saatlerinin belirlenmesi gibi konularda yönlendirme ve 
önerilerde bulunmak, 

 Tüm personel ve ailelerine yönelik psikososyal destek sunulması için çalışmalar 
yürütmek, 

 Sosyal hizmet uygulamaları kapsamında, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına 
göre psikososyal destek sağlamak, gerektiğinde ihtiyaçlarını karşılamak (kayıpların 
bulunması, kimliklendirme, kimsesiz ve engellilere destek verilmesi) veya kaynaklara 
yönlendirmek, 

 Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının afet ve acil durumlarda da sürdürülebilir olmasını 
sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla (aile ve sosyal politikalar bakanlığı il 
müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, STK’lar vb.) sürekli ve kesintisiz bir işbirliği ve 
koordinasyon çalışması yürütmek, 

 Gerektiğinde ve gerekli izinleri almış olmak şartıyla STK’lar, dini liderler ve toplum 
liderleri gibi dış paydaşlar ile iş birliği ve koordinasyon sağlamak. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Psikososyal destek ekibinin gereken yeterliğe sahip (psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı, sosyolog, çocuk gelişimi uzmanı vb.) personelden oluştuğundan emin olun, 
• Psikososyal destek hizmetleri devam ettiği sürece görünür, ulaşılabilir ve sürdürülebilir 
olduğundan emin olun, 
• Daha çok desteğe ihtiyaç duyan hastaların ve personelin takip edilmesini sağlamak için 
sevk ve kayıt sisteminin kullanıldığından emin olun. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar: Form 31 
• Standart Operasyon Prosedürü SOP 14 
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• Görev yelekleri 
Kalite Kontrol 
• Kaliteli hizmet sunmak için psikososyal destek ekibinin gerekli yeterliğe sahip insanlar 
tarafın dan yönetilmesini sağlayın, 
• Ruhsal açıdan etkilenen hastaların hastanede kaldıkları süre içerisinde ve taburcu 
edilmelerinin hemen sonrasında takip edilmelerini sağlayın, 
• Personelin, hastaların ve hasta yakınlarının en öncelikli ve acil sosyal ihtiyaçlarının 
dikkate alınmasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• OYE’nin faaliyete başlamasından 6 saat sonra. 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 
• Ailelere yönelik alanlar ile ilgili SOP, 
• Ölü ve kayıpların yönetimi ile ilgili SOP, 
• Güvenlik ile ilgili SOP, 
• Lojistik hizmetleri SOP, 
• İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili SOP. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Hizmeti sağlayacak yetkinlik sahibi personel sayısı yetersiz ise, destek alma konusunda 
gerekli eylem planını oluşturun ve hemen dış paydaşlarla birlikte hareket edin, 
• Gönüllülerin, dini liderlerin veya toplum liderlerinin desteği gerekli görülüyorsa, faaliyetlerin 
OYE’ nin kararları ve izni çerçevesinde uygulanması ve denetlenmesi için gerekli 
düzenlemeleri yapın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli, 
• Psikososyal destek hizmetler personeli, 
• Güvenlik personeli, 
• Hastane yönetimi personeli. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar : Form 31 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nın ilgili bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın. 
İzleme 
• Psikososyal destek hizmetleri sunan personelin ikincil “mağdur” haline gelmemesini 
sağlayın, 
• Psikososyal hizmetlerin kapsamının sadece Olay Yönetim Ekibi’ nin kararına göre gerekli 
görülenlerle sınırlı kalmasını sağlayın, 
• Takip gerektiren hastalara ve çalışanlara hastanede kaldıkları ve taburcu oldukları zaman 
gereken psikososyal desteği sağlayın. 

 

Güvenlik Konuları 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 14 

 
AİLELERE YÖNELİK ALANLARIN YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.14) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hasta ailelerini/yakınlarını yeterli şekilde bilgilendirmek, gerekli bilgileri 
doğru ve zamanında almalarını sağlamak. 
Hedefler 
• Acil Servise ve afet triyaj alanına girmelerine izin verilmeyen hasta refakatçilerinin, bilgi 
almak üzere bekleyebilecekleri güvenli bir alan oluşturmak, 
• Hasta ziyaretine gelen ailelerin bilgi almasını, ziyarette bulunmasını sağlamak; 
ziyaretçilerin hastaneye serbestçe giremeyecekleri süreler için onları güvenli bir alana 
yönlendirmek, 
• Medya ile hasta yakınlarının karşılaşmamasına dikkat etmek, 
• İhtiyaç duyulması halinde hastaneyi ziyaret eden ailelere yönelik psikososyal destek 
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hizmetlerini planlamak, 
• Hastane afet triyaj alanı, acil servis ve hastane departman/servis/birimlerinin aşırı 
kalabalık olmasını önlemek. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Ailelere yönelik alan için gereken battaniye, sandalye gibi malzemeleri ekipman ve 
malzeme kontrol listesine göre hazırlayın, 
• Ailelere yönelik alanı işaretler ve afişlerle belirleyin, 
• Ailelere yönelik alanın güvenli ve emniyetli olmasını sağlayın ve kolluk kuvvetlerinin 
bulundurulmasının gerekli olup olmadığını değerlendirin, 
• Hasta yakınlarının bu alanda uzun süre geçirebileceklerini planlayarak asgari düzeyde su 
ve yiyeceği hazır bulundurun, 
• İdare personelinin, ailelere yönelik alanı yönetmek üzere görevlendirildiğinden emin olun, 
• Gerekli görüldüğünde Psikososyal destek ekibi personelini bu alanda hasta yakınlarına 
psikososyal destek vermek üzere görevlendirin, 
• OYE’ nin talimatları doğrultusunda aileleri hastalarıyla ilgili bilgilendirin, 
• Kayıp olan veya kayıp olduğu bildirilen kişilerle ilgili bilgi yönetimine katkıda bulunun. 
Hastanede olmadığı belirlenen bir hastayı arayan aileleri kaydederek, kayıpla ilgili bilgi 
geldiğinde kendilerine ulaştırın, 
• Hastalarla, aileleriyle ve ölülerle ilgili kayıt tutulmasını ve bu bilgilerin paylaşılmasını 
sağlayın. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Ailelere yönelik alanlar ve geçici morg emniyet güçleri tarafından tamamen güvenlik altına 
alınmalıdır, 
• Geçici morga girişler denetim altına alınmalıdır. Sadece emniyet güçleri ve OYE 
tarafından izin verilenlerin girişi sağlanmalıdır. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar: Form 27 
• Standart Operasyon Prosedürü SOP 13 
• Görev yelekleri 
• İşaret ve afişler 
• Odalar (sandalye, battaniye, su, sıhhi tesisatı olan) 
Kalite Kontrol 
• Ailelere yönelik alanın güvenli olmasını ve ailelere sıcak bir ortam sunulmasını sağlayın, 
• Ailelerin acil sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayın (örn. hastayı evine geri götürme 
vb.). 
Zaman Dilimi 
OYE’nin bu alanları açma kararı vermesinden 2 saat sonra. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Psikososyal Destek Hizmetleriyle İlgili SOP 13 
• Emniyet Güçleri 155 
• OYE 
• Sağlık yetkilileri. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Bulaşıcı hastalık veya kimyasal olay durumunda, hasta ve ölülerle ilgili olaya özel plan ve 
uygulamalar konusunda aileleri bilgilendirin, 
• Hasta ve ölü yakınları ile ilgili bir güvenlik sorunu durumunda; hemen emniyet güçlerinden 
ek destek isteyin. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• İdare personeli, 
• Psikososyal destek hizmetleri personeli, 
• Adli uzmanlar, 
• Hasta bakım personeli, 
• Din görevlileri, 
• Sosyal hizmet personeli, 
• Emniyet güçleri, 
• Hastanenin güvenlik sorumlusu ve personeli. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 27 
Raporlama mekanizması 
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• Aksi yönde karar verilmediği sürece 3 saatte bir OYE ile bilgi paylaşımını sağlayın, 
• Özellikle hasta ve ölüler ile ilgili faaliyetler olmak üzere tüm faaliyetlerin kaydının 
tutulmasını sağlayın. 
İzleme 
• İş güvenliği ve emniyetin tamamen sağlandığından emin olun, 
• Ailelerin su, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olun, 
• Ölülerin teşhisi ve kimlik tespiti için yakınlarına gösterilmesini emniyet güçlerinin ve 
psikososyal personelin tam desteği ile gerçekleştirildiğinden emin olun. 

Güvenlik Konuları 
Çok fazla ailenin aynı alanda olması farklı beklentiler ve stres düzeyi nedeniyle ciddi 
sorunlar yaratabilir. Bu nedenle önceden emniyet güçlerinden destek isteyerek önlem 
alınmasını sağlayın. 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 15 

 
GÜVENLİK YÖNETİMİ STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.15) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Personelin, hastaların, kritik ekipmanın ve hastanenin sürekli olarak 
güvenliğini sağlanmak. 
Hedefler 
• Hastane çevresine erişimin sınırlı olmasını ve sadece yetkili kişilerin alana girmesini 
sağlamak, 
• Erişim yollarının hastaların hastaneye nakli ve hastaneden diğer sağlık tesislerine sevki 
için açık olmasını sağlamak, 
• Hastane hizmetlerine ve tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmak, 
• Hizmet sunumunda yer alan tüm personelin güvenliğini sağlamak, 
• Hastane afet triyaj alanı, acil servis, ayaktan tedavi alanı, kişisel eşyaların konduğu oda 
vb. gibi özel olarak oluşturulan alanların güvenliğini sağlamak, 
• Hastaları veya personeli afet/acil durum sonucu oluşabilecek güvenlik risklerinden koru- 
mak, 
• Acil durum süresince hastanenin ekipman ve malzemelerini korumak, 
• Oluşabilecek her türlü güvenlik sorununun hastane güvenlik personeli tarafından emniyet 
güçleri ve Olay Yönetimi Ekibi ile koordinasyon içinde yönetilmesini sağlamak, 
• Söz konusu afet ve acil durumun hastane hizmetleri için risk oluşturması halinde riskleri 
belirleyerek acilen tedbir almak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
Olay Yönetim Ekibi şunları yapmalıdır: 
• Mevcut Afet/Acil durumun özelliklerini ve hastanenin işleyişini güvenlik açısından nasıl 
etkileyebileceğini belirlemelidir, 
• OYE’ de bir Güvenlik Sorumlusu belirlenmelidir, 
• Güvenlik sorumlusu tarafından güvenlik yönetimi ile ilgili mevcut prosedür, iş akış tali- 
matları, formlar ve kayıtlar hızlıca değerlendirilerek, kullanılacak olanların belirlenmesi 
sağlanmalıdır, 
• Güvenlik sorumlusunun; görev yeleği, yönlendirme işaret ve tabelaları ile tehlikeli 
bölgelerin belirlenmesi ve çevrelenmesi için gerekli ekipmanının mevcut olup olmadığını 
kontrol etmesi istenmelidir, 
• Güvenlik sorumlusu mevcut afet/acil durumda güvenlik konusunda hangi personelin katkı- 
da bulunacağını, personelin nasıl seferber edileceğini ve yönetileceğini belirlemelidir, 
• Hastanenin de aynı zamanda olaydan doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği 
durumlarda hasar tespit çalışmaları sırasında güvenlik hizmeti sağlamalıdır, 
• Tüm personel için güvenlikle ilgili önceden genel bilgilendirme yapmalı; güvenlik 
hizmetlerine katılacak personel için asgari eğitim hazırlamalıdır, 
• Bilgi ve haberleşme sistemlerinin emniyete alınması sağlanmalı, güvenliği sürekli olarak 
kontrol edilmelidir, 
• Epidemi ve pandemi ile ilgili olaya özel durumlarda personelin ve hizmet sunumunun 
güvenliğinin sağlanması için özel ihtiyaçlar belirlenmeli ve hizmetin sürekliliği sağlanmalıdır, 
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• Bomba ihbarı, hastane içindeki bir yangın vb. gibi afet ve acil durumlarda olaya özel 
planlara uygun davranılması sağlanmalı, tahliye prosedürleri gözden geçirilmelidir, 
• Gerektiğinde polis, itfaiye, arama kurtarma vb. dış yardım ekipleri ile işbirliği yapmak için 
gerekli önlemleri almalıdır. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Güvenlik hizmetlerinde görev alan personele asgari bilgilendirme yapılmalı ve bu güvenlik 
personelinin sürekli olarak yelek ve koruyucu ekipman giymesi sağlanmalıdır, 
• Yeterli sayıda, eğitim almış ve bilgilendirilmiş güvenlik personelinin sürekli görevde olması 
sağlanmalıdır 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar: Form 27 
• Standart Operasyon Prosedürü SOP 3 
• Görev yeleği 
• Özel ekipmanları 
Kalite Kontrol 
• Güvenlik personelinin sağlığını ve can güvenliğini tehdit edebilecek tehlikelerden 
korunmasını sağlayın, 
• Hastane güvenlik personelinin kolluk kuvvetleri ile sürekli işbirliği içinde olmasını ve 
güvenlik hizmetlerinin tam koordinasyon içinde sunulmasını sağlayın, 
• Hastane personelinin güvenlik hizmetleri tarafından hazırlanan önerileri öğrenmesini ve 
uygulamasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• OYE’nin aktive edilmesinden hemen sonra başlayan ve devam eden. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Hastane afet triyaj alanı ile ilgili SOP, 
• Ailelere yönelik alanlar ile ilgili SOP, 
• Hizmet sunumunun devamlılığı ve kritik sistemlerin eski haline getirilmesi ile ilgili SOP, 
• Acil Servis yönetimi ile ilgili SOP, 
• Psikososyal destek hizmetleri ile ilgili SOP, 
• Kimliği belirli ya da belirsiz ölüler ile ilgili SOP, 
• Emniyet güçleri veya kolluk kuvvetleri. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Güvenlik konusu sorunlu hale gelirse, personeli, hastaları, hasta yakınlarını veya hastane 
malzeme ve ekipmanlarını tehdit ederse, dış paydaşlardan (emniyet güçleri, itfaiye, arama 
kurtarma hizmetleri vb.) destek almak için gerekli prosedürü hemen uygulayın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE, 
• Güvenlik hizmetleri personeli,  
• Emniyet güçleri, 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar : Form 27 
Raporlama mekanizması 
• Gerekli durumlarda, Acil Müdahale Planının güvenlik ve Olaya Özel Planların ilgili 
bölümlerine bakınız. 
İzleme 
• Güvenlik hizmetlerinde yer alan personelin OYE tarafından kararlaştırılan emniyet ve iş 
güvenliği kurallarına uygun hareket ettiğinden emin olun, 
• Güvenlik personelinin aşırı risk almadığından emin olun, 
• Güvenlik konusunda ilgili dış paydaşlar ile sürekli koordinasyon içinde olun. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 16 

 
TEMİZLİK HİZMETLERİ- ÇAMAŞIRHANE VE ATIK YÖNETİMİSTANDART 
OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.16) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hastanenin tıbbi hizmet kapasitesine katkı sağlamak ve çalışanlar ile  
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hastaların sağlını korumak amacı ile söz konusu destek hizmetlerin yönetimini organize 
etmek. 
Hedefler: 
• Temizlik hizmetlerinde karşılaşılan temel zorlukların göz önünde bulundurulmasını 
sağlamak: 
 Hizmetlere olan talepte ani ve belirgin bir artış, 
 Artan Bulaşıcı Hastalık riski (özellikle insandan insana bulaş), 
 Hastane afet triyaj alanı ve hasta yakını alanı gibi yeni alanların açılması, 
 Çalışan sayısındaki eksiklik nedeniyle hizmeti sürdürmede zamanla yaşanan sorunlar, 
 Yeterli miktarda tedarik yapılması ve tedariğin sürdürülebilirliği, 
 Epidemi veya pandemi durumunda, sağlık çalışanlarının ve temizlik personellerinin 

enfeksiyon riskleri açısından korunması. 
• Çamaşırhane hizmetlerinde karşılaşılan temel zorlukların göz önünde bulundurulmasını 
sağlamak: 
 Çarşaf ve diğer malzemelerin tüketiminde ani ve belirgin artış, 
 Çarşaf ve benzeri malzemelerin temizliği konusunda iş yükünde meydana gelen ani 

artış, 
 Hastane çamaşırhanesindeki yoğun iş yükünü yönetme kapasitesinde meydana gelen 

sınırlılıklar (örn, çalışanlar, ekipman kapasitesi). 
• Atık yönetiminde yaşanabilecek temel zorlukların göz önünde bulundurulmasını 
sağlamak: 
 Olağan duruma göre daha fazla atık oluşumu 
 Hastane atıklarının toplanmasına ve yönetilmesine ilişkin kapasitenin sınırlı olması, 
 Çöp taşıma hizmetinin yapılmaması gibi başka faktörlerin de hastane atık yönetimini 

etkilemesi, 
• Bu alanlardaki sorunları önlemek için gereken olay eylem planını oluşturmak, 
• Lojistik yönetimi için koordinasyonu sağlamak, 
• Söz konusu hizmetler için personel desteğini sağlamak, 
• Çalışanların ve ekipmanların emniyetini ve iş güvenliğini sağlamak. 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Söz konusu destek hizmetlere ilişkin Standart Operasyon Prosedürleri ve iş akış 
talimatlarını Olay Yönetim Merkezi’nde değerlendirin ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden 
sorumlu OYE personelini görevlendirin, 
• Söz konusu destek hizmetlere ilişkin Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürünü 
veya Standart Operasyon Prosedürlerini faaliyete geçirin ve bu hizmetlerin mevcut duruma 
uygun hale getirilip getirilmediğini değerlendirin; gerektiği takdirde düzeltici faaliyetlerde 
bulunun, 
• Söz konusu destek hizmetlerin yönetimi için personel görevlendirin, yönetim ve 
koordinasyona ilişkin kararlar alın, 
• İhtiyaçlara göre uygun olan personel için yeniden görev dağılımı yapın, 
• Sunulacak temel hizmetleri ve geçici olarak verilemeyecek hizmetleri belirleyin, 
• İlgili personelin emniyet ve iş güvenliğinin dikkate alınmasını sağlayın, 
• Hizmet sunumunun zamanla sürdürülebilirliğini sağlamak için malzeme ve ekipman 
ihtiyaçlarını değerlendirin, 
• Öngörülen bir eksiklik (personel, malzemeler, ekipmanlar, lojistik) durumunda gereken 
olay eylem planını oluşturun, 
• Bilgi yönetiminin (raporlama sistemi, izleme) işlevsel olmasını sağlayın, 
• Atık yönetimi, kanalizasyon sistemi gibi sorunların önlenmesi için dış paydaşlarla 
koordinasyon içinde hareket edin, 
• Sağlık otoroteleri ile birlikte hareket edin. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Temizlik hizmetleri, çamaşırhane ve atık yönetimi konusunda daima güvenlik 
hizmetlerinden destek alın, 
• Bu faaliyetlerde yer alan personelin sağlığı tehdit eden riskler ve güvenlik prosedürleri 
hakkında bilgilendirildiğinden emin olun, 
• Sürece dâhil olan personelin kontaminasyon, bulaşıcı atıklar vb. durumlarda iş güvenliği 
prosedürlerine tamamıyla uyduğundan emin olun (kontamine ya da enfekte atıklarla 
çalışırken), 
• Epidemi durumunda faaliyete geçirilen özel prosedürlerin uygulanmasını sağlayın. 

 

Kullanılacak Materyaller  
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• Kayıtlar 
• Formlar 
• Standart Operasyon Prosedürü 
• Ekipman ve malzemeler 
Kalite Kontrol 
• Gerekli hizmetlerin doğru zamanda ve yeterli miktarda verilmesini sağlayın, 
• Sürece dahil olan personelin emniyet ve iş güvenliği prosedürlerine uymasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• Acil Müdahale Planı’nın faaliyete geçirilmesinin hemen ardından. 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• SOP 3 Olay Yönetim Ekibinin Aktive Edilmesi, Olay Yönetim Merkezi Ve Afet Ve Acil 
Durum Müdahale Planı’nın Aktive Edilmesi 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• İnsandan insana bulaşıcı hastalıklar ya da kimyasal bir olayın meydana gelmesi halinde, 
destek hizmetlere dahil olan personelin tüm koruyucu prosedürlere tamamen uymasını ve 
koruyucu ekipman giymesini sağlayın, 
• Kimyasal bir olay yaşanması halinde, şebeke suyunun kontamine olmasını engellemek 
için dekontaminasyon alanının (dekontaminasyon için kullanılan su bu alanda bulunur) 
sürekli kontrol altında olduğundan emin olun. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli, 
• Destek hizmetler personeli, 
• Dış paydaşlar. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 27, 29 
Raporlama mekanizması 
• Bilgi yönetimine ilişkin ilkelerin ve prosedürlerin Acil Müdahale Planı’nda açıklandığı 
şekliyle uygulanmasını sağlayın. 
İzleme 
• Temizlik hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri ve atık yönetimi hizmetlerinin yeterli ve 
zamanında verildiğinden emin olun. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 17 

 
ÖLÜ VE KAYIPLARIN YÖNETİMİ – GEÇİCİ MORG STANDART OPERASYON 
PROSEDÜRÜ (HAP.PR.17) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hastane içinde ölü yönetiminin etkili bir biçimde organize edilmesini 
sağlamak. 
Hedefler 
• Cesetlerin güvenli bir geçici morg alanında muhafaza edilmesini sağlamak, 
• Ölen kişilerin kişisel eşyalarının güvenli bir yerde korunmasını, muhafaza edilmesini ve 
ailelerine teslim edilmesini sağlamak, 
• Ölülerin kimliğini tespit etme sürecine aktif şekilde katkı sağlamak, 
• Yakınını kaybeden veya ölü teşhis eden ailelere psikososyal destek sağlamak, 
• Ölülerin saklama koşullarından vb. kaynaklanabilecek herhangi bir halk sağlığı sorununu 
önlemek, 
• Kayıp kişilerin aranması esnasında emniyet güçlerine hastalar ve ölüler hakkında bilgi 
vererek kayıp yönetimine katkıda bulunmak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Beklenen ölü sayısı hastane morgunun kapasitesinin üzerinde ise, hemen cesetlerin 
toplanıp geçici olarak muhafaza edilebileceği geçici bir morg alanı oluşturun: 
 Emniyet güçlerinin yardımıyla bu alanın güvenliğini sağlayın, 
 Bu alanın yetkisi bulunmayan kişiler tarafından erişilmez olmasını ve cesetlerin alanın 

dışından görünmemesini sağlayın,  
 Alanı; emniyet güçleri ile işbirliği içinde, psikososyal destek ekibinin önerilerini dikkate 
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alarak ve yakınları tarafından ölülerin kimliklerinin tespit edilmesini kolaylaştırabilecek 
şekilde hazırlayın,  

 İhtiyacı olanlara psikososyal destek sağlayın, 
 Ölen kişilere ait tüm eşyaların emniyet güçleri kontrolünde güvenli halde muhafaza 

edilmesini sağlayın,  
 Tüm faaliyetlerde emniyet güçleri ile koordinasyon halinde olun, 

• Cesetlerin fotoğrafını çekin 
• Çeşitli departmanlar/servis/ birimler, acil servis ve hastane afet triyaj alanı için, ölü 
yönetimine ilişkin bilgileri hazırlayın. Bu bilgilendirmede geçici morga nakil, kimlik tespitine 
yardımcı olabilecek her türlü bilginin kayıt altına alınması vb. prosedürlerin olmasını 
sağlayın, 
• Cesetlerle bağlantılı toksikolojik ya da enfeksiyona yol açabilecek herhangi bir risk 
oluşması halinde özel prosedürlerin uygulanmasını sağlayın, 
• Geçici morgda, emniyet güçleri ile işbirliği içinde yeterli sayıda personelin çalışmasını 
sağlayın, 
• Cesetlerin dini kurallara uygun şekilde ve saygı çerçevesinde muhafaza edilmesini 
sağlayın, 
• Ölü ve kayıplara ilişkin ilgili sorumlularla bilgi paylaşımı yapın, 
• Gerekirse din görevlileriyle işbirliği yapın, 
• Cesetlerin hastaneden çıkışına ilişkin resmi bir prosedür oluşturun, 
• Geçici morga bütün girişlerin ve morgdan bütün çıkışların kaydını tutun, 
• Ceset torbası vb. lojistik ihtiyaçların karşılanmasını sağlayın, 
• Gerekli olduğu takdirde cenaze hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçin. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Geçici morg alanının tamamen emniyet altına alındığından ve sadece yetkisi bulunan 
kişilerin girişine izin verildiğinden emin olun, 
• Ölülere ait kişisel eşyaların doğru bir şekilde toplanıp muhafaza edildiğinden emin olun, 
• Cesetlerle ilgili halk sağlığı konularının dikkate alındığından emin olun, 
• Sürece dahil olan personelin herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaması için koruyucu 
tedbirlere uymasını sağlayın, 
• Gerekirse sürece dahil olan personele sağlık kontrolü yapın. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar, 
• Kayıtlar, 
• Standart Operasyon Prosedürü, 
• Fotoğraf makinesi ve fotoğraflar, 
• Halatlar, mahremiyet sağlanması için çadırlar, tabelalar ve posterler, 
• Görev yelekleri. 
Kalite Kontrol 
• Cesetlerin mahremiyet çerçevesinde muhafaza edilmesini sağlayın, 
• OYE görerek teşhis etmeyi kararlaştırdıysa, mahremiyete saygı çerçevesinde ve 
gerekirse psikososyal destek ekipleri eşliğinde gerçekleşmesini sağlayın, 
• Emniyet güçlerinin ceset yönetimi sürecine dahil olmasını sağlayın. 
Zaman Dilimi 
• OYE’nin kararıyla; sürekli 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Ailelere ayrılan alana ilişkin SOP 14 
• Lojistiğe ilişkin SOP 10 
• Güvenliğe ilişkin SOP 15 
• Psikososyal Destek Hizmetlerine ilişkin SOP 13 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Ölüm sebebi bir kimyasaldan dolayı zehirlenme ya da bulaşıcı hastalığa yakalanma ise, 
sürece dahil olan personelin sağlığını korumak için derhal koruyucu önlemler alın, 
• Ölülerin çeşitli nedenlerle bir günden fazla kalması halinde söz konusu ölülerin nakli için 
dış paydaş kurumlarla acilen işbirliği sağlayın. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE, 
• Güvenlik personeli, 
• Emniyet güçleri, 
• Yardımcı personel, 
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• İdari personel, 
• Psikososyal Destek Personeli. 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar:Form 8,27 
Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı’nda tanımlanan şekilde bilgi yönetimi ve ölü yönetimi 
İzleme 
• Ölülerin ailelerine teslim edildiğinden ya da merkez morga nakledildiğinden ve ilgili 
formların doldurulduğundan emin olun (Cesetler hastanenin geçici morgunda 48 saatten 
fazla kalmamalıdır). 
• Ölen kişiye ait tüm kişisel eşyaların emniyet güçleri gözetiminde ailelere teslim 
edildiğinden emin olun. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 18 

 
TEKNİK BAKIM HİZMETLERİNİN VE KRİTİK EKİPMANIN YÖNETİMİ STANDART 
OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.18) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Kritik ekipman ve hastane demirbaşlarının kullanılır durumda olmasını ve 
tıbbi bakım hizmetlerinin sağlanabilmesi için daima koruma altında olmasını sağlamak. 
Hedefler 
• Kritik ekipmanın çalışır vaziyette olmasını ve çalışır durumda kalmasını sağlamak, 
• Kritik ekipmanlarda bir sorun meydana gelmesi halinde hemen tamir edilmesini sağlamak, 
• Elektrik, su, haberleşme vb. kritik sistemlerin sürekli çalışması için ilgili dış paydaşlarla 
işbirliği sağlamak, 
• Dış kaynaklarda bir sorun yaşanması halinde, jeneratörler, su tankları vb. yedek 
sistemlerin devreye girmesini sağlamak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
Olay Yönetim Ekibi hemen: 
• Lojistik görevi kapsamında bir Teknik Bakım Hizmetleri Sorumlusu görevlendirilmelidir. 
• Teknik Bakım Hizmetleri Sorumlusu tarafından aşağıdakiler yapılmalıdır: 
 Teknik Bakım hizmetleri personeliyle mevcut standart operasyon prosedürünü, iş akış 

talimatını, formları, kontrol listelerini ve kayıtları hızlı bir şekilde değerlendirerek 
kullanılacak olanları seçin ve bunların mevcut duruma uyarlanmasını sağlayın, 

• Departman/Servis/Birim Sorumluları ile kritik ekipmanın faaliyet düzeyini belirleyin. 
Herhangi bir sorunla karşılaşılırsa, eksik ya da aşırı kullanım gibi sorunları öngörebilmek 
için bir izleme sistemi oluşturun, 
• Acil Müdahale Planı’nda tanımlan prosedürleri ve kontrol listelerini kullanın, 
• Departman/Servis/Birim Acil Müdahale Prosedürleri’ nde açıklanan şekilde rehberleri ve 
kontrol listelerini kullanarak kritik sistemlerin güvenliğinin, gelecek saat ve günlerde de 
sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirin. Öncelik elektrik ve su gibi kaynaklarda olsa da 
atık yönetimi gibi diğer konuları da dikkate alın, 
• Kritik ekipmanın etkili bir şekilde işleyişi ve kritik sistemlerin erken iyileştirilmesi için 
katkı sağlayabilecek harici paydaşları, tedarikçileri, uzmanları belirleyerek gerektiğinde 
protokoller yapın, 
• Hastane binasının zarar görmesi, kritik sistemlerin kaybı ve kritik ekipmanın kısmi ya da 
tamamen yok olması gibi dış kaynaklı bir olaydan hastanenin de etkilenmesi durumunda, 
OYE aşağıdaki adımları izlemelidir, 
 Hemen teknik bakım ve güvenlik birimlerinden hasar tespiti yapmalarını istemek. 
 Her departman/servis/birim sorumlusundan kritik ekipman ve kritik sistemlerin işleyişi 

ile ilgili tüm sorunları bildirmesini istemek, 
  Hasarlı yapıların güvenliğine ilişkin karar alma sürecine katkı sağlayabilecek taraflarla 

acil toplantı yapmak, 
 Topluma hizmet veren kurum ve kuruluşlarla, kritik ekipman ve sistemlerin eski haline 

getirilmesi için işbirliği sağlamak ve eylem planı oluşturmak, 
 İzleme yöntemleri oluşturmak, 
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• Hastane içinde yangın çıkması halinde, OYE aşağıdaki adımları izlemelidir: 
 Güvenlik ve teknik bakım hizmetleri personelinden, ortak durum değerlendirmesi 

yapılmasını ve tedbir amaçlı tahliye yapılmasına yönelik raporunu hazırlamasını 
istemek, 

 Yangınla mücadeleye yardımcı olabilecek tüm personeli seferber etmek, 
 Temel tıbbi bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik en kötü senaryoyu göz önünde 

bulundurarak, buna uygun bir eylem planı oluşturmak, 
• Teknik Bakım hizmetleri personeline yardımcı olabilmek için araçları belirleyin: 
 Mutfak ve çamaşırhane gibi destek hizmetleri sağlayan personeli, gerek görüldüğünde 

teknik bakım hizmetleri personeline yardımcı olmak üzere eğitmek, 
 Güvenlik hizmetleri personeliyle yakın işbirliği yapmak, 
 Afet/acil durumda hastane dışından yardımcı olabilecek uzmanların ve teknisyenlerin 

bir listesini hazırlamak. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Kritik ekipmanların ve kritik sistemlerin bakımı güvenlik hizmetlerinin katkısına daima 
ihtiyaç duyan bir süreçtir, 
• Kritik ekipmanın, önceden belirlenen prosedürlere ve kontrol listelerine göre kullanıma 
uygun hale getirildiğinden emin olun, 
• Kritik sistemlerin işleyişinin ilgili dış hizmet sağlayıcıları ile işbirliği içinde sağlandığından 
emin olun, 
• Kritik ekipmanın teknik bakım ve onarımı, personelin kendi sağlığını ve güvenliğini asla 
tehlikeye sokmamalıdır, 
• Kritik sistemin ya da kritik ekipmanın kaybı olaya özel planlara göre ele alınmalıdır, 
• Hastanede çalışmaya gelen dış uzmanlar ve teknisyenler, teknik bakım personelinin 
gözetimi altında çalışmalıdır ve epidemi vb. durumlarda sağlıklarını tehlikeye atacak 
risklere maruz kalmamalıdır. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Formlar: Form 5, 27, 39, 48, 49 
• Kayıtlar Mevcut Ekipman, Malzeme ve Diğer Kaynaklar Listesi 
• Standart Operasyon Prosedürü 3 
• Görev yelekleri 
• Özel ekipman 
Kalite Kontrol 
• Kritik önem taşıyan ekipmanın çalışır durumda olmasını ve her Departman/Servis/ 
Birimde güvenle kullanılabilmesini sağlayın, 
• Hastanenin kritik sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlayın, 
• Tamir ve onarım sürecinin beklenen sonuçları sağlayacağından emin olun, 
• Kritik ekipmanın afet ve acil durumdan dolayı zarara uğrama riski taşımadığından emin 
olun. 
Zaman dilimi 
• OYE aktive edildiğinde hemen. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• Güvenliğe ilişkin SOP, 
• Departman/Servis/Birim’ lere ait Müdahale Prosedürü, 
• İş sürekliliğine ilişkin SOP, 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
• Kritik ekipmanlar zarar gördüyse ve hemen yerine konulamıyorsa, temel hizmetlerin 
sunulmasına ilişkin sonuçlar hasta bakımının kalitesini azaltıyor ve tıbbi bakım sağlanması 
gerekenden daha az hastaya bakılmasına neden oluyorsa, iş sürekliliğine ilişkin olaya özel 
planı devreye sokun  

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• OYE personeli, 
• Teknik Bakım hizmetleri personeli, 
• Güvenlik personeli, 
• Dış paydaşlar (kritik sistemler; teknisyenler, yedek parça tedarikçileri ve/veya ekipmanın 
yenisiyle değiştirilmesini sağlayan kişiler). 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: 
Formlar: 
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Raporlama mekanizması 
• Acil Müdahale Planı ve faaliyete geçirilmişse ilgili olaya özel plana göre 
İzleme 
• Kritik ekipmanların, hizmet kapasitesinin ve kalitesinin yeterli olduğundan emin olun, 
• Kritik sistemlerin veya herhangi bir iyileştirme prosedürünün işlevsel olduğundan ve 
sürdürülebilir olduğundan emin olun. 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
SOP 19 

 
EĞİTİM PROGRAMLARI VE PLAN TATBİKATI STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.19) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilme
si ve raporlama 
için zaman 
çizelgesi 

Temel Faaliyet: Acil Müdahale Planının işlevsel olmasını sağlamak. Personelin Acil 
Müdahale Planı doğrultusunda harekete geçmesi ve eylemde bulunması için hazır olmasını 
temin etmek. 
Hedefler 
• Eğitim programları ve tatbikatların Acil Müdahale Planının tam anlamıyla bir parçası 
olmasını ve sistematik olarak organize edilmesini sağlamak, 
• Tatbikatları düzenli aralıklarla ve farklı senaryolarla gerçekleştirmek. 
Tatbikatlar aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır: 
1. Adım 
İçeriğin baştanbaşa tanımlanması: Acil durum planına/planlarına göz atın, tatbikat 
yapılmasına yönelik ihtiyaç değerlendirmesi yapın, hastanenin tatbikat yürütme kapasitesini 
değerlendirin, tatbikatın amaç ve hedeflerini tanımlayın, tatbikat türünü seçin, maliyet ve 
sorumlulukları değerlendirin, tatbikat dokümanı oluşturun ve tatbikatın yapılacağını duyurun. 
2. Adım 
Tatbikatların geliştirilmesi: Tatbikat için gereken kaynakları belirleyin, senaryoyu ve görev 
alacak personelleri içerecek tatbikat planını yapın. Simülasyon materyalini ve diğer 
görselleri hazırlayın ya da bir vaka çalışması geliştirin. Tatbikatı ilgili tüm departman/servis/ 
birim ve paydaşlara uygun yöntemlerle, doğru zamanda duyurun. Hastaneyi hazırlayın ve 
lojistik ihtiyaçları değerlendirin. Tatbikata katılacak personeli ile kontrol sorumlusu, simüle 
hastalar ve değerlendiriciler gibi tatbikatı yürütecek kişileri belirleyin. Gerekli görüldüğün- de 
tatbikatta görev alacak katılımcılara eğitim verin. 
3. Adım 
Tatbikatın gerçekleştirilmesi: Tatbikatın yapılış şekli tatbikat türüne bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Brifing düzenleyerek katılımcılara talimatları verin; tatbikatın senaryosu, pratik 
bilgiler, güvenlik, zamanlama, görevler ve komuta sistemi vb. konularda bilgilendirme 
yaparak, ilgili malzeme ya da ekipmanları dağıtın. Katılımcıların aktif katılım göstermelerini 
ve kendilerinden bekleneni yerine getirmelerini sağlayın. 
4. Adım 
Değerlendirme ve geribildirim: Tatbikatın amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek üzere 
hastanenin tatbikat performansını değerlendirmek zorunludur; mevcut Acil Müdahale 
Planının işlevselliği, uygulanan acil durum yönetim sistemi, eğitimler, personelin 
performansı, kullanılan ekipmanın durumu değerlendirilerek güçlü yönler ve güçlendirilmesi 
gereken alanlar belirlenir, iyileştirme ve geliştirme aktiviteleri planlanır. 
5. Adım 
İzlem: Yapılan tatbikatların izlemleri olmadan önerilerde bulunulması, tatbikat 
sonuçlarından tam anlamıyla yararlanmayı engeller. İzlem tatbikatlarda en çok ihmal edilen 
bölümdür. Tatbikatın her süreci kontrol formlarıyla takip edilmelidir: 
• Amaç ve hedeflere göre (Acil Müdahale Planının hangi bölümünün ve hangi 
fonksiyonunun test edileceğine bağlı olarak) farklı konularda ve farklı yöntemlerin 
uygulandığı tatbikatlar planlanmalıdır (örn. masa başı tatbikatı, fonksiyonel tatbikat, saha 
tatbikatı vb.). 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• HAP komisyonu yıllık faaliyet planında eğitim ve tatbikatları belirlemeli ve bir takvime 
bağlamalıdır, 
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• Acil Müdahale Planı tatbikatı yapılırken OYE tarafından aşağıdaki tavsiyeler göz önüne 
alınmalıdır. Plan tatbikatı yapıldığı sırada, aşağıdakilerin kontrol edilmesi gerekir 
 Olay Yönetim Ekibi’ nin yapısı, görevi, sorumlulukları, temel faaliyetleri ve yetki alanı: 

     - Her OYE üyesinin temel sorumlulukları, 
     - Olay Yönetim Merkezi’nin bulunduğu yer ve ekipmanlar, 
     - SOP rehberleri, İş Akış Talimatları ve bulundurulması gereken diğer formlar ve  

belgeler (karar almaya yönelik tüm kritik bilgiler), 
     - OYE’nin hastane içi ve hastane dışı haberleşmesi, 
     - OYE aktive edilerek en az yılda iki kez düzenli tatbikat yapılmalıdır, 
 Triyaj ve hasta kabul: Hastane afet triyaj alanının bulunduğu yerin erişim, güvenlik, 

asgari çalışma koşulları, hava şartları vb. açısından uygunluğunun değerlendirilmesi 
önemlidir. Alanın açılması ve kurulması konusunda da tatbikat yapılması 
gerekmektedir. Acil Müdahale Planı’nda yer alan tüm prosedürler, iş akış talimatları ve 
kaynakların seferber edilmesi ile ilgili tedbirlerin alınması; bilgi yönetimi ve 
koordinasyon ile ilgili önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

 Acil Servis ve hastane içi trafik akışı: Planın farklı seviyelerinde hangi kaynakların 
ne zaman ve nasıl seferber edileceği belirlenmelidir. Meydana gelen afet ve acil durum 
esnasında Acil Servis’in yatak, personel ve ekipman açısından nasıl işleyeceği ve ilave 
edilmesi ger- eken ekipman, ilaçlar ve kritik malzemelerin nereden temin edileceği 
belirlenmelidir Özellikle Acil Servis için hazırlanan rehberler, prosedürler ve iş akış 
talimatları, kayıtlar ve diğer formların neler olduğu ile Acil Servisin nasıl organize 
edileceği, bilgi yönetiminin nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır. Günlük acil 
prosedürlerinin, hasta kabulünün ve olağan ayakta tedavi konsültasyonlarının afet ve 
acil durumlarda nasıl yönetileceği belirlenmelidir. SOP ve iş akış talimatları vb. afet ve 
acil durumlara müdahalede kullanılacak malzeme ve ekipmanların hastane içinde 
nerede ve nasıl muhafaza edildiğinin kontrol edilmesi önemlidir. 

 İnsan kaynakları yönetimi: Personelin genel anlamda ve sağlık açısından güvenliği 
ve hastaneye sorunsuz erişimi sağlanmalıdır (hastanenin giriş noktalarının sayısı 
sınırlı tutul- malıdır). Haberleşme sistemleri ve araçları düzenli test edilmelidir. 
Personelin çağrı beklemeksizin hangi durumlarda acil durum görevine geleceğinin 
yazılı talimatı verilmeli ve uygulamanın sürdürülebilirliği için kolaylıklar sağlanmalıdır 
(örn, kreş açılması). Personele koruyucu kıyafet ve donanım temin edilmeli, kullanımı 
sağlanmalıdır (örn, personele yönelik kişisel koruyucu kıyafet ve donanıma ilişkin 
talimatlar verilmelidir). 

 Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürleri: Departman/Servis/Birim müdahale 
prosedürleri, olay yönetim sistemi içinde özellikle farklı seviyelerdeki koordinasyon 
açısından test edilmelidir. Her departman için kullanılacak malzeme ve kaynağın 
zamanında temini için gerekli tedbirler alınmalıdır. Karşılıklı etkileşimde bulunacak ana 
departmanlar arasında çapraz eğitimler düzenlenmelidir. 

 Lojistik yönetimi: Bütün rehberler, prosedürler, iş akış talimatları, formlar ve diğer 
kayıtlar, ekipman ve malzemeler hazır edilmelidir. Hastane içindeki diğer ana 
paydaşlarla ve hastane dışındaki taraflarla işbirliği ve koordinasyon yürütülmelidir. 

• Bilgi yönetimi: Tüm prosedürler, iş akış talimatları, formlar ve diğer kayıtlar, ekipman ve 
malzemeler hazır edilmelidir. Hastane içindeki diğer ana paydaşlarla ve hastane dışındaki 
taraflarla işbirliği ve koordinasyon yürütülmelidir. 
 Güvenlik: Hastane içinde meydana gelebilecek acil durumlar (örn. yangın) başta 

olmak üzere, müdahale etmeye yönelik güvenlik prosedürlerini düzenli olarak kontrol 
edin. Güvenlik hizmetlerinin kullanacağı ekipmanı uygunluk ve kullanılabilirlik 
açısından test edin. Emniyet güçleri, itfaiye ve diğer paydaşlarla ortak tatbikatlar 
hazırlayın. Herhangi bir olay, öğrenilmiş dersler açısından incelenmelidir. 

 Bakım ve kritik ekipman: Bütün rehberler, prosedürler, iş akış talimatları, formlar ve 
diğer kayıtlar, ekipman ve malzemelerin erişilebilir ve güncel olması sağlanmalıdır. 
Hastane için- deki diğer ana paydaşlarla ve hastane dışındaki taraflarla işbirliği ve 
koordinasyon yürütülmelidir. Dış paydaşlarla düzenli tatbikatlar yapılması ve gerekli 
ekipmanın uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir. 

 Eczane, Laboratuvar ve kan bankası, Temizlik hizmetleri ve atık yönetimi, psikososyal 
destek, ailelere yönelik alanlar, ölü ve kayıpların yönetimi: Bütün rehberler, 
prosedürler, iş akış talimatları, formlar ve diğer kayıtlar, ekipman ve malzemeler hazır 
edilmelidir. Has- tane içindeki diğer ana paydaşlarla ve hastane dışındaki taraflarla 
işbirliği ve koordinasyon yürütülmelidir. 
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İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• Tatbikatların personel/hasta sağlığı ve ekipman açısından tehlike oluşturmadığından emin 
olun. 
• Tatbikatların mümkün olduğunca ilgili dış paydaşların katılımıyla gerçekleştiğinden emin 
olun. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• OYE tarafından tanımlanacaktır. 
Kalite Kontrol 
• OYE tarafından tanımlanacaktır. 
Zaman Dilimi 
Acil Müdahale Planında yazılanlara göre belirlenecektir. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
• OYE tarafından kararlaştırılacaktır. 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar  

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Olay Yönetim Ekibi; 
• Eğitim verilen personel; 
• Tatbikatlara dahil olan personel (hastane dışı ve hastane içi); 
• Dış paydaşlar. 

 

Ekler  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 44, 45, 46 
Raporlama mekanizması 
• Tatbikatlar değerlendirilmeli ve analiz edilmelidir; 
• Eğitim faaliyetleri değerlendirilmeli ve analiz edilmelidir. 
İzleme 
• Acil Müdahale Planı’nın işlevsel olduğundan emin olun. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 

41.İŞAKIŞ TALİMATLARI 
 

 
HAP BAŞKANI İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.01) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev;  
• Olay Yönetim Merkezi ve Olay Yönetim Ekibini (OYE) organize etmek ve yönetmek,  
• Hastane afet yönetimi ile ilgili acil müdahaleden sonlandırmaya kadar tüm stratejik 
direktifleri vermek,  
• Gerekirse hastane tahliye işlemini başlatmak,  
• Yürütülen faaliyetlerin gerektiğinde sonlandırılmasına karar vermek.  

 

Gerçekleştirilecek Eylemler  
İlk Eylemler (0-2.Saat)  
• HAP Başkanı olarak OYE’yi aktive etmek amacıyla OYE üyelerini telefon ile çağırın,  
• OYE’nin hangi pozisyonlarının aktive edileceğine karar verin (tüm faaliyetler için; bir üye 
birden fazla işlevden sorumlu olabilir),  
• Acil Müdahale Planı’nın faaliyete geçirilme düzeyi konusunda yetkili üst yöneticilere rapor 
verin,  
• OYE üyelerine sorumluluklarını bildiren iş akış talimatları/görev yelekleri/ilgili formlar ve 
kayıtları dağıtın,  
• OYE üyelerine, raporlama zamanını belirterek görevler verin,  
• Sekreterya işlerini yürütecek personeli belirleyin ve iş akış talimatlarını dağıtın; ilgili 
formların kullanıma hazır olmasını, doldurulmasını ve kayıtların sekreteryanın kontrolünde 
olmasını sağlayın,  
• Olay Yönetim Merkezinde bulunan personel, stoklar, malzemeler ve kapasitelere ilişkin 
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bilgilerin güncelliğini kontrol edin; bilgi takibi yapmak için üyeleri görevlendirin;  
• Mevcut bilgiyi gözden geçirin ve sonraki iki saat boyunca OYE için ilk olay eylem planını 
hazırlayın,  
• Olayın, hastane hizmetlerinin sunulmasına etkisi konusunda bilgi edinin,  
• Planlama ve Operasyon bölümlerinden OYE tarafından belirlenen zaman dilimine ait olay 
eylem planını belirlemelerini isteyin,  
• OYE’nin toplantı ve brifing zamanına karar verin,  
• Hastane genelinde değerlendirme raporunun zamanlamasına (4, 8, 12, 24, 48 saat) karar 
verin,  
• Haberleşme cihazlarının ve personelinin, faaliyete hazır olmasını sağlayın,  
• Kritik hizmetlerde devam eden faaliyetlerin raporunu alın (ameliyathane, röntgen, acil 
servis, yoğun bakım ünitesi, ayaktan tedavi bölümü vb.),  
• Mevcut yatak kapasitesine ilişkin rapor alın.  

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat)  
• OYE üyeleri tarafından karar verilen kaynakların seferber edilmesine izin verin,  
• Departman/Servis/Birimlerin Sorumlularıyla, OYE için rutin raporlama mekanizmasını ve 
zamanlamasını belirleyin,  
• Personel nöbetlerinin düzenlenmesini sağlayın,  
• İlgili yetkili yöneticiler ile irtibata geçin ve alınan talimatlara göre hareket edin,  
• Kaynakları izleme kayıtlarının, düzenli olarak güncellenmesini sağlayın,  
• Olay eylem planının uygulanmasına izin verin (OYE’ye sunuldukları gibi),  
• Seferber edilen kaynaklarla birlikte yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik eylem planını 
belirleyin,  
• Hastanenin tıbbi kapasitesine ilişkin olarak düzenli raporlar isteyin.  

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
Herhangi bir dahili olumsuz olayın derhal rapor edilmesini ve buna karşı tedbir alınmasını 
ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlayın,  
İstenildiği takdirde, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kriz Koordinasyon Merkezi, 
İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde koordinasyon 
toplantılarına katılın,  
Lojistik ve malzeme ihtiyaçlarının, duruma göre öngörülmesini sağlayın,  
Tüm personelin psikososyal ihtiyaçlarının dikkate alınmasını ve yeterli düzeyde 
yönetilmesini sağlayın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• Anons yoluyla aktivasyonun sona erdiğini bildirin,  
KHBGS Kriz Koordinasyon Merkezi ve İl SAKOM’a veya Acil Sağlık Hizmetleri’ne (112 
KKM), aktivasyonun sona erdiğini bildirin, Sonraki 24 saat için personel görevlendirilmesini 
değerlendirin, Operasyonel süreçlerle ilgili raporlar hazırlayın, Gerekirse, personelin 
psikososyal desteğe erişmesini sağlayın,  
Olayın değerlendirilmesi sürecine katılın.  
 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Hastaların takibi için Form-10  
Kapasiteleri değerlendirmek için Form-13, Form-14  
Bilgi paylaşımı için Form- 29, Form-30  
Alınan karar için Form-04  
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Üst Sağlık Yetkilisi Hastane Genel Müdürü  
 

Kimlik Belirleme  
Gri Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın.  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
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HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.02) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev;  
• Personel, hasta, hasta yakınları ve basınıda içerecek şekilde iç ve dış paydaşlara HAP 
başkanı tarafından onaylanan bilgilerin iletilmesini sağlamak,  
• Medya sonuç brifingi hazırlandı, onaylandı ve dağıtmak,  
• Personel ve hasta sonuç brifingleri hazırlandı onaylamak ve dağıtmak,  
• Sosyal medya son gelişmelere göre güncellemek,  

 

Gerçekleştirilecek Eylemler  
İlk Eylemler (0-2.Saat)  
• HAY’dan görevlendirme ve brifing al.  
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP organizasyon şemasını gözden geçir.  
• Kimliğini belirten yeleği giy.  
• Rutin amirine HAP’taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver.  
• Hastane Risk İletişim Planı politika ve prosedürleri aktive et.  
• Hasta tedavi alanlarından ve afet yönetim merkezinden uzakta bir basın bilgilendirme 
alanı oluştur.  
• Görevli basın mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları belirle. Bu 
alanların düzenlenmesinde Güvenlik Sorumlusu ile birlikte çalış.  
• Gelen hastane dışı bilgileri değerlendir, sağlık müdürlüğü ile bağlantı kurarak 
doğrulamaya çalış ve söylentilerin yayılmasını engelle.  
• Halka ve basına haberler iletilmeden önce mesajların HAY tarafından gözden geçirilip 
onaylanmasını sağla.  
• Halkı bilgilendirecek ve basın açıklamalarını yapacak uygun bir sözcü belirle.  
• Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katıl.  
• Radyo, tv, gazete ve internet gibi kaynaklardan gelen afet ve müdahale bilgilerinin izlemi 
ve raporlanması için personel görevlendir ve gerekli bağlantıları kur.  
• Eğer aktive ise izlem ve dokümantasyon için Destek Hizmetler Sorumlusundan kayıt 
personeli iste.  
• Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet.  
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla.  

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat)  
• Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et.  
• Gelen hastane dışı bilgileri değerlendir, sağlık müdürlüğü ile bağlantı kurarak 
doğrulamaya çalış ve söylentilerin yayılmasını engelle.  
• Halka ve basına haberler iletilmeden önce mesajların HAY tarafından gözden geçirilip 
onaylanmasını sağlamaya devam et.  
• Basına verilen bilgilerin sağlık müdürlüğü ile uyum içinde yapılmasını sağla.  
• Destek Hizmetler Yöneticisi ile beraber hastane, afet ve bölgenin durumu hakkında 
personele iletilen bilgileri güncelle ve bu bilgilerin düzenli iletilmesini sağla.  
• Personele mesajların güncel şekilde iletilmesi ve gelen son bilgilerin dağıtılabilmesi için 
hastane içi iletişim sistemlerini kullan.  
• Gerekirse personel ve yakınlarına gelen çağrılar için bir “personel çağrı hattı” kur ve 
bunun için bir personel görevlendir.  
•Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile 
işbirliği yaparak HAY’ın onayı ile düzenli ve periyodik şekilde basın açıklaması yap.  
 •Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisine gelen 
bilgileri ilet.  
•Personel, medya ve ziyaretçiler için gerekli tabela ve işaretlemeleri yerleştir.  
•Aşağıda yazılanlar ile ilgili Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ile birlikte çalış:  
• Hasta mahremiyetini göz önünde bulundurarak hasta verilerinin alınması  
• Talep eden uygun kaynaklara uygun bilgilerin açıklanması  
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•Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) tüm eylem ve kararları yazmaya devam et.  
 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt.  
• Son basın brifingleri ve raporların verilmesini sağla.  
• Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla.  
• Görevin sonlandığında Hastane Afet Yöneticisini o anki problemler, devam eden sorunlar 
ve bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir.  
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
planlama şefine teslim edilmesini sağla.  
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Hastane Afet Yöneticisine bildir.  
o Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler  
o Prosedür değişikliği önerileri  
o Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar  
 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl.  

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Halkla ilişkileri yönetimi için Form-27  
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32  
 

 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı  
 

 

Kimlik Belirleme  
Gri Görev yeleğinizi giyin  
 

 

Diğer:  
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
 

 

 
 
KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI    (HAP.TL.03) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev;  
• Hastane olay yönetim merkezinde diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişime geçmek,  
• Afet ve acil durum ile ilgili bilgi akışını sağlamak,  
• Tüm paydaş ve harici kurumlara Hastane Olay Yönetim Merkezi ile Hastane Afet ve 
Acil Durum Müdahale Planının devre dışı bırakıldığı ve rutin operasyon prosedürlerine 
dönüldüğü bilgisi vermek,  
• Kurumlar arası koordinasyon yetkilisi acil durum ve afet esnasında itfaiye, kolluk 
kuvvetleri ve diğer ilgili kurumlarla irtibata geçmek.  

 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler  
İlk Eylemler (0-2.Saat)  
• HAY’dan görevlendirme ve brifing al. (HAY ile Kurumlararası Koordinasyon sorumlusu 
aynı kişidir)  
• Tüm iş akış tablosunu oku . HAP organizasyon şemasını gözden geçir.  
• Kimliğini belirten yeleği giy.  
• Rutin amirine HAP’taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver.  
• Kurumlar Arası Koordinasyon Ekibi üyelerini tayin et.  
• Afet ile ilgili konular ve son durum hakkında ekibe brifing ver, olası hedefler, strateji ve 
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eylem plan taslağını geliştir ve sonraki brifing zamanını planla.  
• Hastane İçi Hizmet Sorumlusu ile temas kur ve haberleşme bağlantısını kontrol et.  
• Uygun iletişim ve mesaj akışını sağlayabilmek için İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlantı 
kurulmasını sağla.  
• Hasta hakları sorumlusu ile işbirliği yap, bilgi akışını sağla.  
• İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmek üzere aşağıdaki maddeleri içeren mevcut durum 
bilgilerini Planlama Bölümü Birim Şeflerinden sağla:  
• Hasta Bakım Kapasitesi kabul edilebilecek acil (kırmızı), geciktirilebilir (sarı) ve minör 
(yeşil) hastaların sayısı ve mevcut hasta sayısı  
• Hastanenin genel durumu hastanenin yapı, güvenlik ve tıbbi bakım verebilme açısından 
en son durumu  
• Personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen 
yetersizlikler  
• Mümkünse diğer hastanelere transfer edilmesi gereken hastaların sayısı, transfer 
şekilleri  
• Diğer birimler tarafından talep edilen kaynaklar Hasta hakları sorumlusu ile birlikte 
basınla kurulan iletişim bilgileri  
• İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlantı kur ve son durum raporunu ilet.  
• Eğer aktive ise izlem ve dokümantasyon için Destek Hizmetler Sorumlusundan kayıt 
personeli iste.  
 
Devam Eden Eylemler (2-12.Saat)  

• Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katıl. Hastane Afet Eylem Planının 
kurumlar arası koordinasyon hedeflerini sağla ve müdahaleye katkıda bulun.  
• İhtiyaç duyulan yardımı ve bilgiyi İl Sağlık Müdürlüğü’nden iste.  
• Hasta Hakları Sorumlusu ve Planlama Şefinden Hastane Yaralı/Ölü Kayıt Formunu al ve 
Sağlık Müdürlüğü’ne verilmek üzere aşağıda yazılı asgari verileri raporla;  
• Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve 
yaralanmaların türleri, Son hastane tedavi kapasitesi (sayı), Hastaneye yatırılan, taburcu 
edilen veya sevk edilen hasta sayısı, Ölü sayısı, Yaralıların kişisel bilgileri (adı, fiziksel 
tanımlama, cinsiyeti, yaşı adresi, yaralanmanın ciddiyeti, durumu)  
• Kurumlar arası problemler hakkında afet yönetim ekibi üyelerinden gelen istek ve 
şikâyetleri çözümle.  
• Gönüllülerin referans bilgilerinin doğruluğu hakkında karşılaşılabilecek problemler için 
Destek Hizmetler Sorumlusuna yardımcı ol.  
• Hastane Afet Yönetim Merkezinde, diğer bölümlerde ve ilk hasta karşılama alanlarında 
(örneğin, acil servis) görev alacak ilgili personele görevlendirildikleri birim hakkında varsa 
özel bilgileri aktar  
• Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 04) süreğen şekilde 
kaydet.  
 

 

Süresi Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Hastane şartları uygun olduğunda, hastane dışında afet gönüllüsü olarak çalışmak 
isteyen hekim ve diğer hastane çalışanlarının listesini hazırla ve İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Destek Hizmetler Sorumlusu ile bu konuda koordine şekilde çalış.  
• İstendiğinde veya gerek duyulduğunda diğer birimlere taşınması gereken ekipman, 
malzeme ve diğer kaynakların durumu ile ilgili Lojistik Bölüm Sorumlusu ile bağlantı kur.  
• Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle.  
• Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap.  
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar  
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•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. .  

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine 
et ya da kademeli olarak azalt  
• Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının 
yerlerine tekrar geri çekilmesini, yerleştirilmesini sağla.  
• Görevin sonlandığında Hastane Afet Yöneticisini o anki problemler, devam eden sorunlar 
ve bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir.  
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
planlama şefine teslim edilmesini sağla.  
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Hastane Afet Yöneticisine bildir  
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler  
• Prosedür değişikliği önerileri  
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar  
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl.  
 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04  
Kurumlar arası koordinasyon yönetimi için Form-27  
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32  

 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı  

 

Kimlik Belirleme  
Gri Görev yeleğinizi giyin. 

 

Diğer:  
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.04) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev;  
• İş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliğini ve kişisel koruyucu ekipman temini 
ve kullanımının kontrolünü sağlamak,  
• Hasta, personel ve ziyaretçilere yönelik mevcut ve olası tehditleri tespit ve takip etmek,  
• Tehlikeli durumları takip edip azaltmak için gerekli önlemleri almak,  
• Sağlığı ve hayatı tehdit eden acil durumlarda HAP başkanının onayıyla her türlü 
operasyonu durdurmak.  
• HAP temsilciliği/birimi/ofisinde görevli olan personel tarafından afet ve acil durum 
planının aktive edilmesi ve olay yönetim merkezinin açılması ile Olay Yönetim Ekibi 
tarafından istenilen bilgilerin toplanması, kayıt altına alınması gibi verilen talimatları yerine 
getirmek.  

 

Gerçekleştirilecek Eylemler  
İlk Eylemler (0-2.Saat)  
• Her türlü güvenlik tehdidini değerlendirin ve hemen Güvenlik Sorumlusuna rapor verin 
(ciddi tehdit oluşturabilecek devam eden herhangi bir durum duyurulmalıdır).  
• Personelin sağlığına ve emniyetine öncelik verin,  
• Hastane iş güvenliğinin genel bir ön değerlendirmesini yaparak söz konusu olayın 
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güvenlik ve emniyeti tehdit edip etmediğini değerlendirin.  
• Olayın, temel hastane hizmetlerinin sunulmasını engelleyip engellemeyeceğini ve 
hastanenin, personelin ve hastaların güvenliğini tehdit edip etmeyeceğini kontrol edin  
• Acil Müdahale Planında açıklandığı şekilde, bilgi yönetimine ilişkin çeşitli prosedürlere 
uyulup uyulmadığını kontrol edin,  
• Yeterli sayıda, eğitim almış ve bilgilendirilmiş güvenlik personelinin sürekli görevde 
olması sağlanmalıdır. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat)  
• Personelin aşırı sağlık risklerine maruz kalmadığından emin olun,  
• Departman/Servis/Birim’ lerde; yalnızca, Departman/Servis/Birim Müdahale prosedürü’ 
lerine ya da OYE ve çeşitli Departman/Servis/Birim Sorumlularının müşterek kararına göre 
yetkilendirilen personelin çalışmasına izin verin,  
• Personelin yaka kartları takmasını ve mümkünse yelek giymesini sağlayın,  
• Kritik ekipmanların bakımının ihmal edilmemesini ve gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlayın.  
• Tüm personelin kişisel koruyucu ekipman dahil ilgili koruyucu tedbirlere tamamen 
uymasını sağlayın.  

 

Süresi Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Geç ortaya çıkan semptomların göz önünde bulundurulduğundan ve yönetim 
ihtiyaçlarının öngörüldüğünden emin olun.  
• Kişisel eşya güvenliği de sağlanmalıdır (kişisel eşyaların etiketlenerek polis gözetiminde 
özel bir odada muhafaza edilmelidir),  
• Acil durumun süreci konusunda personelin düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlayın,  
• Bulaşıcı hastalıklar, pandemi ve/veya KBRN olaylarında tüm personelin koruyucu 
tedbirlere tamamen uymasını sağlayın,  
• Bilgi paylaşımının, personeli ve hastaları korumayı esas almasını ve bunun aksinin 
olmamasını sağlayın,  
• Kritik verilerin kaydedilip güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayın;  
• Tıbbi verilerin muhafaza ve yönetiminde gizlilik kurallarına uyulmasını sağlayın;  
• Önemli verilerin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmasını 
sağlayın, 
 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine 
et ya da kademeli olarak azalt  
• Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının 
yerlerine tekrar geri çekilmesini, yerleştirilmesini sağla.  
• Görevin sonlandığında Hastane Afet Yöneticisini o anki problemler, devam eden sorunlar 
ve bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir.  
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
planlama şefine teslim edilmesini sağla.  
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Hastane Afet Yöneticisine bildir  
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler  
• Prosedür değişikliği önerileri  
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar  
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Operasyonları kayıt altına almak için Form-4  
Analiz için Form-19  
Afeti sonlandırmak için Form-32 
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Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı  

 

Kimlik Belirleme  
Gri Görev yeleğinizi giyin. 

 

Diğer:   

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
TIBBİ TEKNİK DANIŞMA KURULU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.05) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev;  
• HAP başkanına veya bölüm şeflerine biyolojik ya da bulaşıcı hastalıklara acil müdahale 
yanıtı için gerekli danışmanlık hizmetini vermek.   
•HAP başkanına veya bölüm şeflerine spesifik kimyasal olaylar ile ilgili acil müdahale yanıtı 
için danışmanlık hizmeti vermek.  
• HAY’ a ve Operasyon Bölüm Şefi’ ne spesifik kimyasal olaylar ve acil müdahale ile ilgili 
önerilerde bulunmak,  
• Tıbbi Bakım Sorumlusu ve Tehlikeli Madde Sorumlusu ile beraber, acil servisle 
hastanenin diğer hasta kabul eden alanları arasındaki operasyonel bütünlüğü koruyarak, 
hastane prosedür ve uygulamaları ile tutarlı şekilde, kimyasal bulaşlı kazazedeleri, 
radyolojik ajana maruz kalan kazazedeleri kabul etmek üzere acil servisi hazırlamak ve 
organize etmek. 
• HAP başkanına veya bölüm şeflerine radyolojik/nükleer olaylar ile ilgili acil müdahale 
yanıtı için danışmanlık hizmeti vermek.  
• Kliniklerin optimum personel ve kapasiteyle hizmet vermesini sağlamak.  
• Hastanenin afet ve acil durumlara yanıtı ile ilgili konularda, HAP Başkanı’na ya da bölüm 
şeflerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek.  
• Hastanenin Risk yönetimi ve zarar azaltma politikaları konusunda, HAP Başkanı ya da 
bölüm şeflerine danışmanlık hizmeti vermek.  
• Acil iş güvenliği yasaları ve endüstriyel uygulamalarla uyumlu risk yönetim ve kayıp-
önleme programındaki her türlü değişikliği yönetim ekibine ve bölüm sorumlularına 
önermek.  
• Mali yükümlülüğü en aza indirmek için en iyi maliyet azaltıcı planları tavsiye etmek.  
• Varlık kaybıyla sonuçlanabilecek her türlü olayı araştırmak üzere avukatlar, sigorta 
şirketleri ve bireylerle bağlantı kurmak.  
• HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine, tıbbi personel ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti 
verir.  
• HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine, tıbbi etik konularında danışmanlık hizmeti verir.  

 

Gerçekleştirilecek Eylemler  
İlk Eylemler (0-2.Saat)  
• HAY’ dan görevlendirme ve brifing al.  
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP Organizasyon şemasını gözden geçir.  
• Kimliğini belirten yeleği giy.  
• Rutin amirine HAP ’taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver.  
• Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet.  
• Destek Hizmetleri Sorumlusu’ na kurbanlar ve personelin tedavi ve dekontaminasyonu 
için kritik önemi olan tehlike ve güvenlik bilgilerini belirlemek üzere hızlı araştırmaya destek 
olacak personel iste.  
• Aşağıdaki bilgileri acil servisten, enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden teyit et ve HAY’a, 
Operasyon Bölüm Şefi ve Tıbbi Bakım Sorumlusuna bildir:  
• Etkilenen hastaların sayı ve durumu (asemptomatikler dahil)  
• Etkilenilen biyolojik/enfeksiyöz hastalıkların türü  
• Etkilenilen biyolojik/enfeksiyöz hastalıklara ek olarak tıbbi problemler  
• Alınan tedbirler (örn: kültür, destek tedavisi)  
• Biyolojik/enfeksiyöz hastalığa ek olarak beklenen endüstriyel, kimyasal veya radyolojik 
materyale maruz kalma potansiyeli ve yayılım alanı  
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• Olgu tanımı için Halk Sağlığı Bölümü ile beraber çalış. Olgu tanımının Tıbbi Bakım 
Sorumlusu, İş Güvenliği Sorumlusuna ve diğer tüm hasta bakı alanlarına bildirilmesini 
sağla.  
• Hasta bilgisi ve çalışanların korunması hakkında Operasyon Bölüm Şefi ve İş Güvenliği 
Yetkilisi ile temasa geç.  
• Tüm hasta bakım alanlarında standart izolasyon önlemlerine uyulduğundan emin ol. 
Gerekli durumlarda izolasyon önlemleri için son dakika eğitimleri düzenle.  
• Hasta bakım gereksinimlerini tasarlamak ve paylaşmak için Yönetim Ekibi, Operasyon 
Bölüm Şefi ve Tıbbi Bakım Sorumlusu ile düzenli görüş.  
• Brifinglere ve toplantılara katıl ve talep edildiğinde Afet Eylem Planına katkıda bulun.  
• Talep edildiğinde basın açıklamaları için Halkla İlişkiler Yetkilisine görüş bildir.  
• Gerekli olduğunda uyarma, destek ve araştırma kaynakları için Kurumlar Arası 
Koordinasyon Yetkilisi ile işbirliği içinde İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geç.  
• Sağlık Müdürlüğü (Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi) tarafından önerildiyse ve gerekli ise, 
profilaksi ve aşılama çalışmalarının organize edilmesinde Klinik Yönetim Danışmanına ve 
Destek Hizmetleri Sorumlusu’ na destek ol. 
• Kimyasal maruziyetin büyüklüğü ve yerini tespit et. Hastane dekontaminasyon ve/veya 
Tehlikeli Madde Müdahale Planını uygula.  
• Tüm aktiviteleri Tehlikeli Madde Sorumlusu ve Tıbbi Bakım Sorumlusu ile koordineli 
uygula.  
• Dekontaminasyon prosedürlerini ve solunumsal korumayı da içerecek şekilde personel 
kişisel korunma önlemlerini tavsiye et.  
• Acil servis verilerinden olayı doğrulayarak HAY ’a olay yerinden aşağıda yazılanları 
raporla:  
• Kimyasal madde bulaşmış ve bulaş olmayan hastaların sayısı ve durumu  
• Bulaşın söz konusu olduğu ilgili kimyasalın türü ve miktarı  
• Kimyasal olayın türü:  
• Yalnız dış kimyasal maruziyet  
• Sadece dış bulaş  
• İç maruziyetli dış bulaş  
• Olayın oluş zamanı  
• Kimyasal bulaşın yanı sıra mevcut medikal problemler  
• Radyasyon olayının türü: Yalnız dış radyosyon maruziyeti, Sadece dış bulaş, İç 
maruziyetli dış bulaş,  
• Olayın oluş zamanı, Radyonukleer bulaşın yanı sıra mevcut medikal problemler  
• Olay yerinde alınan önlemler (örn: atmosfer havasının takibi, sabit radyasyon monitörleri, 
burun sürüntü ölçümü, cilt bulaş seviyesi)  
• Radyonukleer olaya ek olarak potansiyel endustriyel, biyolojik veya kimyasal madde 
maruziyeti  
• Radyolojik dekontaminasyon müdahalesi için maruziyeti söz konusu olan hastaları kabul 
etmek üzere acil servisin kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hazırlanmasını yönet.  
• Olay yerinde alınan önlemler (örn: atmosfer havasının takibi, cilde bulaş derecesi)  
• Tedavi ve dekontaminasyon süresince, medya ve diğer yetkili olmayan kişilerin tedavi 
alanlarına girişlerinin engellenmesi için acil servise tüm girişlerin güvenlik altına alındığını İş 
Güvenliği Yetkilisi ve diğer Güvenlik Sorumlusundan teyit et. 
• Tehlikeli Madde sorumlusu ile beraber dekontaminasyon personelinin gözlem ve takibini 
sağla. Tehlikeli Madde Sorumlusu ile beraber girişinden dekontaminasyon ve tıbbi bakım 
sürecinin sonuna kadar tüm hastaların ve hatta görevli personelin olay sonrası 
gözlemlenmesini sağla.   
• Dekontaminasyon ünitesinden ayrılan personel ve ekipmanın monitorizasyonu için çıkışta 
radyasyon sayacı ile kontrolünü yapacak bir personel görevlendir.  
• Tedavi ve dekontaminasyon süresince, medya ve diğer yetkili olmayan kişilerin tedavi 
alanlarına girişlerinin engellenmesi için acil servise tüm girişlerin güvenlik altına alındığını İş 
Güvenliği Yetkilisi ve diğer Güvenlik Sorumlusundan teyit et.  
• Yönetim ekibi ve bölüm sorumluları tarafından talep edilen hukuki konular ile ilgili 
tavsiyelerde bulun.  
• Risk yönetim konularıyla ilgili olarak Finans Bölümü Satın Alma Birimi Sorumlusu ve 
Destek Hizmetler Sorumlusuyla düzenli olarak bağlantı kur.  
• Müdahale uygulamalarını düzenli kontrol et ve yönetim ekibi için İş Güvenliği Yetkilisi, 
Güvenlik Sorumlusu ve ilgili teknik uzmanlarla birlikte çalışarak uygun modifikasyon ve 
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değişiklikler tespit et.  
• Tıbbi personel yetkilendirme konuları hakkında Destek Hizmetler Sorumlusuna yardım et.  
• Bakım standartları, bakım önceliği, sınırlı kaynak kullanımı ve benzeri önemli etik konuları 
değerlendir ve bunlarla ilgili öneriler geliştir.  
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat)  
• İhtiyaca göre HAY ve Operasyon Bölüm Sorumlusu ile durum güncelleme amaçlı 
periyodik toplantı planı oluştur.  
• Olayın gelişimini izlemek için Tıbbi bakım sorumlusu ve diğer Yönetim sorumluları ile 
iletişimi ve enformasyon desteğini sürdür.  
• Analiz ve kanıt için örnek toplanmasını yönet.  
• Tüm örneklerin en uygun laboratuvara gönderilmek üzere doğru paketlenmesini sağla ve 
izle.  
• Olay seyrine paralel olarak personelin kişisel korunma ve uygun izolasyon önlemlerinin 
sürdürülmesi için önerilere devam et.  
• Destek Hizmetler Sorumlusu, İş Güvenliği Yetkilisi, Tehlike Madde Sorumlusu  
• Afetzede ve personelin tedaviye ilişkin kaygılarını ve ilgili kimyasal ajanlar hakkında 
müdahale eden personelden gelen kaygı ve talepleri yanıtla.  
• Kimyasal kontaminasyon/ dekontaminasyon aktiviteleri hakkında HAY ve Operasyon 
Bölüm sorumluları ile düzenli güncelleme toplantıları yap.  
•  Personelin iş güvenliği prosedür ve uygulamalarına uymasını sağla.  
•  Tüm hasta bakım alanlarında kaliteli tıbbi bakım hizmeti verilmesinin takibi için Yönetim 
Ekibi ve Tıbbi bakım sorumlusu ile iletişimi sürdür.  
• Aşağıdakileri içerecek şekilde dekontaminasyon sürecinin devamını sağla: 
• Müdahale esnasında ve sonrasında hastaların ve dekontaminasyon ekibinin 
monitorizasyonu 
• Kontamine alanlar, hastalar ve maruz kalan personelin izlenmesi 
• Gerekli analizler için örneklerin toplanması 
• Dekontaminasyon işlemi sırasında katı veya sıvı her türlü radyoaktif atığın toplanması, 
gereğinin yapılması 
• Personelin dozimetrelerinin değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması 
• Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile birlikte hastanedeki hukuki konuları yetkililere 
güncelle.  
• Yüksek riskli aktiviteleri gözlemlemeyi ve İş Güvenliği Yetkilisine veya uygun bölüm 
sorumlularına rapor etmeyi sürdür.  
• Tıbbi personel durumu ve gereksinimleri ile ilgili bilgilendirmek üzere HAY ve Operasyon 
Şefi ile düzenli görüş.  

 

Süresi Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•İhtiyaca göre HAY ve Operasyon Bölüm Sorumlusu ile durum güncelleme amaçlı periyodik 
toplantı planı oluştur.  
• Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap.  
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetleri Sorumlusuna aktar. Çalışanlara dinlenme süreleri sağla.  
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
• Operasyon Bölümünün Tehlikeli Madde Sorumlusu ile birlikte, personelin kimyasal madde 
açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetle ve acil servis, Tıbbi Bakım 
Sorumlusu, Destek Hizmetler Sorumlusu, Operasyon Bölüm Birim Sorumlularına bildir:  
• Ambulanslar ve ambulans ekibi  
• Yardımcı kolluk kuvvetleri personeli  
• Tehlikeli Madde Sorumlusu ile birlikte, gerektiğinde bina dekontaminasyon işlemini takibini 
yönet.  
• Tehlikeli Madde Sorumlusu ve yerel kolluk kuvvetleri ile birlikte hastaneye hastaları 
getiren kontamine kişisel araçların nasıl yönetileceğini belirle.  
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla.  
• Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.  
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
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problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.  
• Mediko-legal tavsiyeler ve bildirimlere devam et.  
• Potansiyel etik sorunları izlemeye devam et ve uygulama hassasiyetlerini belirlemeye 
yardımcı ol.  

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• Biyolojik/enfeksiyöz ajana maruziyetten kaynaklanan dikkate değer tüm bilgilerden Destek 
Hizmetleri Sorumlusu, acil servis doktorları ve enfeksiyon hastalığı uzmanları ve ilgili sağlık 
personelinin haberdar olmasını sağla.  
• Bulaş şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş olarak Güvenlik 
Sorumlusunun gözetiminde doğru yere gönderilmesini sağla.  
• Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının 
yerlerine tekrar geri çekilmesini, yerleştirilmesini sağla.  
• Görevin sonlandığında Hastane Afet Yöneticisini veya Operasyon Bölüm Sorumlusunu o 
anki problemler, devam eden sorunlar ve bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir.  
• Potansiyel kontamine maddeler ve sudan alınan tüm örneklerin analizini sağla.  
• Radyasyona maruziyetten kaynaklanan dikkate değer tüm bilgilerden personelin ve 
Destek Hizmetler Sorumlusunun haberdar olmasını sağla ve durumun gerektirdiği izlem ve 
tıbbi bakı önerilerinde bulun.  
• Bulaş şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş olarak Güvenlik 
Sorumlusunun gözetiminde doğru yere gönderilmesini sağla.  
• Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının 
yerlerine tekrar geri çekilmesini, yerleştirilmesini sağla.  
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Operasyon Bölüm Sorumlusu veya HAY’ a teslim edilmesini sağla.  
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Hastane Afet Yöneticisine veya Operasyon Bölüm Sorumlusuna 
bildir:  
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler  
• Prosedür değişikliği önerileri  
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar  
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04  
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32 

 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı  

 

Kimlik Belirleme  
Gri Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın. 

 

Diğer:   

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
HAP SEKRETERYASI  İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.06)                

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• HAP temsilciliği/birimi/ofisinde görevli olan personel tarafından afet ve acil durum planının 
aktive edilmesi ve olay yönetim merkezinin açılması ile Olay Yönetim Ekibi tarafından 
istenilen bilgilerin toplanması, kayıt altına alınması gibi verilen talimatları yerine getirmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler  
İlk Eylemler (0-2.Saat)  
•OYM aç ve tüm dokümanları hazır hale getirin 
•Tüm iş akış Talimatını oku ve Afet Yönetim Ekip Çizelgesi gözden geçir 
•OYM haberleşme sistemi kontrol edin. 
•Görev yeleklerini dağıtılmak üzere hazırlayın. 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve HAP Başkanına 
düzenli yazılı durum raporları verin, 
•HAP Başkanından durum ile ilgili talimat ve bilgi alın, 
•İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) 
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kaydedin. Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırlayın 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırlayın. 
 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat)  
•Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya 
devam et. 
•Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 
Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•Son basın brifingleri ve raporların verilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağlayın 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katılın 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Operasyonları kayıt altına almak için Form-4 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı 

Kimlik Belirleme  
Gri Görev yeleğinizi giyin. 
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
 

 
 
OPERASYON ŞEFİ İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.07) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev; 
• HAP Başkanı tarafından belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla strateji ve 
taktikler geliştirmek ve uygulamak, 
• Müdahale alanlarını organize etmek, kaynakları yönetir ve tıbbi bakım, altyapı, güvenlik, 
tehlikeli maddeler ve psikososyal destek birimi ile ilgili görevlendirmeleri yapmak. 
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Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• HAY’ dan görevlendirme ve brifing al. Operasyon Bölümü İş Akış Tablosu içeren paketi al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP Organizasyon şemasını gözden geçir. 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Operasyon Bölümü Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle; ilgili iş akış 
tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Operasyon Bölümü Birim Sorumlularını, Alan Sorumlusunu mevcut durum ve hedefler 
hakkında kısaca bilgilendir, müdahale taktik ve stratejilerini geliştir, bölüm eylem planı 
taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle. 
• Operasyon Bölümü Birim Sorumlularını, Tıbbi Bakım Sorumlusunu mevcut durum ve 
hedefler hakkında kısaca bilgilendir, müdahale taktik ve stratejilerini geliştir, bölüm eylem 
planı taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle. 
• Gerektiğinde Afet Eylem Planı toplantı ve hazırlık çalışmalarına katıl, stratejilerin 
tanımlanmasına katkıda bulun, taktikleri, görevlendirmeleri ve kaynak ihtiyacını belirle. 
• Operasyon Bölümü Birim Sorumlularından düzenli olarak bilgi al, mevcut durumun 
sürdürülmesini sağla. 
• Planlama Bölümünde Durum Değerlendirme Sorumlusunu mevcut durum hakkında 
bilgilendir. 
• Personel ve araçların alanlara doğru bir şekilde hareketini ve izlemini sağlamak için 
Lojistik Bölüm Şefi ve Alan Sorumlusu ile iletişimi sürdür. 
• Operasyon Bölümü personelinin güvenlik ilke ve yöntemlerine riayet etmelerini sağla. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen ve 
düzenli şekilde kaydet. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. 
• Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 
 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Hastane Afet Yöneticisi, Hasta Hakları Sorumlusu ve Kurumlar Arası Koordinasyon 
Yetkilisi ile düzenli iletişim kur ve Operasyon Bölümünün durumu hakkında bilgilendir. 
• Operasyon Bölüm Sorumluları ile bölüm eylem planını güncellemek ve geliştirmek için 
brifing ve toplantıların zamanlarını planla. 
• Aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağla: 
• Bölüm Görevlilerinin sağlık ve güvenliği 
• Hasta –Yaralı Kabulü 
• Hasta izlemi 
• Hasta Bakımı 
• Hasta yakınlarına destek 
• Hastaneler arası transferler (hastaneye veya hastaneden) 
• Morg hizmetleri 
• Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile işbirliği yaparak İl Sağlık Müdürlüğü ile bilgi 
paylaşımı 
• Operasyonel alanlara personel ve kaynak aktarımı 
• Dokümantasyon 
• Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Takip Formunun 
(HAP 23) kullanımını sağla. 
• Bölüm eylem planının ve olağan dışı durum sonlandırma prosedürlerinin güncellenmesi 
için operasyon bölüm sorumluları ve alan sorumlusu ile yapılacak toplantıları planla. 
• Hasta bakım-tedavi standartlarını ve vaka tanımlamalarını gerektiğinde halk sağlığı 
görevlileri ve teknik danışma kurulu ile birlikte düzenle. 
• Operasyon bölümünde yeterince personel ve malzeme bulunmasını sağla. 
• Personel, malzeme ve ekipman gereksinimi için Destek Hizmetler Sorumlusu, planlama ve 
gereksinimleri için Planlama Bölümü, mali konular için Finans Bölümü ile koordineli çalış. 
• Yardımcı veya işbirliği yapılabilecek her kuruluşla koordinasyonu sağla.  
 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Operasyon Bölümü personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve 
iş güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
• Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Takip Formunun 
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(HAP Form 23) kullanımını sağlamayı sürdür. 
• Operasyon Bölüm Sorumluları ve Alan Sorumlusu ile durum değerlendirme toplantılarını 
sürdür. 
• Devam eden hasta bakımı ile ilgili işlerin yerine getirilmesini sağla: 
• Devam eden hasta girişi 
• Mevcut boş yatak durumu 
• Hasta transferleri 
• Hasta izlemi 
• Görevlilerin sağlığı ve iş güvenliği 
• Hastaların, hasta yakınlarının, çalışanların ve olay yönetimindeki personelin ruh sağlığı 
• Morg hizmetleri 
• Personel Görevlendirme işlemleri 
• Personelin proflaksisi 
• İlaç tedavileri 

•Tıbbi malzeme ve ekipman 
• Operasyonel alanlara personel ve kaynak aktarımı 
• Sağlık müdürlüğü, diğer hastaneler ve sağlık kuruluşları ile bağlantılar 
Dokümantasyon  
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, Olağandışı Durum Sonlandırma Sorumlusu ile koordinasyon kurarak 
Operasyon Bölümü personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et ya 
da kademeli olarak azalt. 
• Hasta bakımı hizmetlerinin normale dönüşünü sağla. 
• Hasta bilgilerinin nihai raporlanmasını Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ve Halkla 
İlişkiler Yetkilisi ile birlikte koordine et. 
• Planlama ve Finans Bölümüyle birlikte maliyet raporu oluştur. 
Personele müdahalenin gerektirdiği prosedür/ekipman değişikliği ve öğrenilmiş dersler 
hakkında geri bildirimde bulun. 
• Görevin sonlandığında Hastane Afet Yöneticisini o anki problemler, devam eden sorunlar 
ve bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
dokümantasyon birimine teslim edilmesini sağla. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Hastane Afet Yöneticisine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere katıl. Gerekli diğer brifing ve toplantılara 
katıl.  
 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23  
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı 
 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın. 
 

Diğer:  
İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
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PLANLAMA ŞEFİ İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.08) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev; 
Afet ve acil durumlarda operasyonlar ve kaynak yönetimi ile ilgili tüm verilerin toplanması ve 
analiz edilmesini; taktik operasyonlar için alternatifler geliştirilmesini; uzun dönem 
planlamaların başlatılmasını; planlama toplantılarının düzenlenmesini ve her operasyonel 
dönem için Olay Eylem Planı’nın hazırlanmasını sağlar. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•HAY’ dan görevlendirme ve brifing al. 
•Tüm iş akış Talimatını oku ve Afet Yönetim Ekip Çizelgesi gözden geçir  
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve HAP Başkanına 
düzenli yazılı durum raporları verin, 
•HAP Başkanından durum ile ilgili talimat ve bilgi alın, 
•Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini 
dağıt. Birim Görevlendirme Listeni (HAP Form 23) tamamla. 
•Lojistik Bölümü Birim Sorumlularını, mevcut durum ve olayın hedefleri ve strateji hakkında 
kısaca bilgilendir, bölüm eylem planı taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle. 
•Bölüm Personel Mesai Tablosunu (HICS 209) Lojistik Bölüm personeline dağıt ve 
mesailerin uygun şekilde kaydedildiğini kontrol et. 
•Bu tabloyu vardiyaların bitiminde ve ya her operasyon periyodunun bitiminde Zaman 
Yönetimi Sorumlusuna ulaştır. 
•Hastane Afet Yöneticisine danışarak, olay ile ilgili hedefleri ve operasyon periyotlarını 
belirle. 
•Müdahale Hedef Formlarını (HAP Form 202) oluştur ve tüm aktif Hastane Afet Yönetim 
Merkezi görevlilerine dağıt. 
•Kaynak Yönetimi Sorumlusu tarafından personel ve malzeme takibinin doğru yürütülmesini 
sağlamak için Lojistik Bölüm Yöneticisi ve Alan Sorumlusu ile bağlantı kur ve sürdür. 
•Afet eylem planının hazırlanması ve dokümantasyonunu koordine et ve birer kopyasını 
Hastane Afet Yöneticisi ve tüm bölüm şeflerine dağıt. 
•Tüm bölüm şefleri ve birim liderlerinden gelen raporlarla Durum Değerlendirme Sorumlusu 
ve personelinin düzenli olarak durum güncellemesi ve dokümantasyonu yapmasını sağla. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et  
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya 
devam et. 
•Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle. 
•Lojistik bölümü ile son durum brifinglerini düzenli olarak sürdür. 
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•Lojistik Bölümü personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği,  
görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi 
sürdür.  
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Kabul Formunun 
(HAP Form 21) kullanımım sağlamayı sürdür 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Bozulan ve kaybolan malzemenin yenilenmesini sağla. 
•Planlama ve Finans Bölümüyle birlikte maliyet raporu oluştur. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23  
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form-29 
Malzeme Kabul Form 21 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı 
 

Kimlik Belirleme  
Mavi Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın. 
 

Diğer:  
İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
 

 
LOJİSTİK ŞEFİ  İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.09) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
 Afet aktivitelerini destekleyen insan kaynağı, materyal ve hizmetlerin sağlanması ve fiziksel 
ortamın sürdürülmesi ile ilgili operasyonlar organize eder ve yönetir. Afet Eylem Planlaması 
aktivitelerine katılır. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
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•HAY’ dan görevlendirme ve brifing al. 
•Tüm iş akış Talimatını oku ve Afet Yönetim Ekip Çizelgesi gözden geçir. 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve HAP Başkanına 
düzenli yazılı durum raporları verin, 
•HAP Başkanından durum ile ilgili talimat ve bilgi alın, 
•Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini 
dağıt. İdari Birimler Durum Raporunu ( Form  -13) tamamla. 
•Lojistik Bölümü Birim Sorumlularını, mevcut durum ve olayın hedefleri ve strateji hakkında 
kısaca bilgilendir, bölüm eylem planı taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle. 
•Acil Servis, Triaj Alanlarına gerekli ilaç, tıbbı malzeme ve personel takviyesi yap. Alana 
Malzeme (Demirbaş, İlaç, Tıbbi Sarf vb.) Gönderme Takip Formu  (Form – 21) 
düzenlenmesini takip et. 
•Bölüm Personel Mesai Tablosunu (Form - 18) Lojistik Bölüm personeline dağıt ve 
mesailerin uygun şekilde kaydedildiğini kontrol et. Bu tabloyu vardiya bitiminde ve ya her 
operasyon periyodunun bitiminde İnsan Kaynakları Sorumlusuna ulaştır. 
•Kaynak ihtiyaçları ve kritik konuların değerlendirilmesinde operasyon bölüm Yöneticisi, alan 
sorumlusu ve birim sorumluları ile iletişimi sürdür 
•Kaynak talep işlemlerinin doğru bölümlere iletilmesini ve taleplerin zamanında ve doğru 
şekilde karşılanmasını sağla. 
•Lojistik Bölümü personelinin güvenlik ilke ve yöntemlerine riayet etmelerini sağla. 
•İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet. 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et 
•Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Takip Formunun 
(Form  - 23) kullanımını sağla. 
•Finans Bölüm Yöneticisi ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi yardımı ile ihtiyaç 
duyulan malzemeyi temin et ve kaynak taleplerini karşıla. 
•Lojistik bölümünde yeterince personel ve malzeme bulunmasını sağla. 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•Lojistik Yönetimi Kayıt Formunu (Form – 26) hazırla ve OYM ver. 
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Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya 
devam et. 
•Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle. 
•Lojistik bölümü ile son durum brifinglerini düzenli olarak sürdür. 
•Lojistik Bölümü personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği,   görevlilerin sağlık ve iş 
güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür.  
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Takip Formunun 
( Form - 23) kullanımım sağlamayı sürdür 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Bozulan ve kaybolan malzemenin yenilenmesini sağla. 
•Planlama ve Finans Bölümüyle birlikte maliyet raporu oluştur. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23  
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form-29 
Lojistik Yönetimi Kayıt Form- 26 
Bölüm Personel Mesai Tablosunu Form-18 
Alana Malzeme (Demirbaş, İlaç, Tıbbi Sarf vb.) Gönderme Takip Form -21 
İdari Birimler Durum Raporunu Form-13 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı 
 

Kimlik Belirleme  
Mavi Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın. 
 

Diğer:  
İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
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FİNANS ŞEFİ İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.10) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Gelir ve giderleri takip eder. Masraf ve ödeme kayıtlarını denetler. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•HAY’ dan görevlendirme ve brifing al. 
•Tüm iş akış Talimatını oku ve Afet Yönetim Ekip Çizelgesi gözden geçir  
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve HAP Başkanına 
düzenli yazılı durum raporları verin, 
•HAP Başkanından durum ile ilgili talimat ve bilgi alın, 
•Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini 
dağıt. Finans Yönetim Kontrol Listeni( Form -  25) tamamla. 
•Lojistik Bölümü Birim Sorumlularını, mevcut durum ve olayın hedefleri ve strateji hakkında 
kısaca bilgilendir, bölüm eylem planı taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle. 
•Bölüm Personel Mesai Tablosunu (Form - 18) Lojistik Bölüm personeline dağıt ve 
mesailerin uygun şekilde kaydedildiğini kontrol et. Bu tabloyu vardiya bitiminde ve ya her 
operasyon periyodunun bitiminde İnsan Kaynakları Sorumlusuna ulaştır. 
•Gereksinim durumunda Afet Eylem Planının düzenlenmesine, brifinglere ve toplantılara 
katıl; 
- Maliyet hesabım çıkar. 
- Afet Eylem Planının HAY tarafından belirlenen finansal sınırlar içerisinde yürütülmesini 
sağla. 
•Herhangi bir özel anlaşma/sözleşme ihtiyacı olup olmadığına karar ver. 
•Lojistik Bölümü personelinin güvenlik ilke ve yöntemlerine riayet etmelerini sağla. 
•İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet. 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim 
brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et 
•Müdahale süresince kullanılan Personel Mesai Tablosunu (Form - 18) sağla.  
•Gerekiyorsa personelin ek mesailerini hesapla. 
•Lojistik Bölüm Yöneticisi ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi yardımı ile ihtiyaç 
duyulan malzemeyi temin et ve kaynak taleplerini karşıla. 
•Kısa ve uzun vadeli oluşabilecek finansal sorunları belirlemek için HAY ve diğer bölüm 
şefleri ile birlikte çalış, gerekli politika ve prosedürleri belirle. 
•Finans bölümünde yeterince personel ve malzeme bulunmasını sağla. 
•Satın alma sorumlusu tarafından belirli aralıklarla sunulan personel, kaynak ve çeşitli 
harcamalarla ilgili finansal verileri özetleyen finansal durum raporunu onayla. 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
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Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya 
devam et. 
•Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle. 
•Finans bölümü ile son durum brifinglerini düzenli olarak sürdür. 
•Finans Bölümü personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş 
güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür.  
•Finans ve hasta kayıtlarının uygun şekilde yapılmasını sağla. Faturaları topla, düzenle. 
•İstendiğinde veya her 8 saatte bir HAY ve yönetim ekibine finansal son durumu raporla. 
•Hastanenin rutin finansal işlemlerinin de yürütülmesini sağla. 
•Acil malzeme ihtiyaçları için Destek Hizmetler Sorumlusu ile birlikte çalış. Mevcut nakit 
rezervini korumaya çalış. 
•Hem hastane hem de hastane dışında personelin ulaşabileceği ATM cihazları 
yerleştirilmesini sağla. 
•Düzenli ödeme yapılması ve ihtiyaçlarla ilgili yerel, bölgesel ve ülke çapında ilgili 
kurumlarla görüş, gerekli dokümantasyonun mevzuata uygun şekilde hazırlanmasını sağla. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Kabul Formunun 
(HAP Form 21) kullanımım sağlamayı sürdür 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Bozulan ve kaybolan malzemenin yenilenmesini sağla. 
•Planlama ve Finans Bölümüyle birlikte maliyet raporu oluştur. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form-29 
Finans Yönetim Kontrol Listesi Form-25  
Bölüm Personel Mesai Tablosunu Form-18 
Alana Malzeme (Demirbaş, İlaç, Tıbbi Sarf vb.) Gönderme Takip Form -21 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
HAP Başkanı 
 

Kimlik Belirleme  
Yeşil Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın. 
 

Diğer:  
İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
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ALAN SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.11) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Hastane dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda, olay yerinde müdahale için gerekli 
personel, araç, gereç, malzeme ve ilaç gibi destek kaynaklarını organize eder ve yönetir. 
Lojistik Şefi ile koordinasyon içerisinde çalışır. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•Operasyon Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın, 
•Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle; ilgili iş akış talimatların ve görev 
yeleklerini dağıt. Birim Görevlendirme Listeni (HAP Form 23) tamamla. 
•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Operasyon  Şefine 
düzenli yazılı durum raporları verin, 
•Personel, araç, ekipman, tıbbi ve sarf malzemesini içeren mevcut ve ek kaynakların plana 
göre yerleştirilmesini organize eder ve yönetir. 
•Personel ve ekipmanı yerleştirmek üzere “Faaliyet Alanı” olarak kullanılacak uygun yerleri 
belirler 
•Talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenler. 
Personel Timi 
Araç Timi 
Ekipman Destek Timi 
İlaç Timi  
•Bu tim başkanları aşağıda yazılı bulunan bölümleriyle ilgili olan alanlarda faaliyet 
gösterecek ve rapor düzenleyerek sahne yönetimi alan sorumlusuna teslim edeceklerdir. 
•İhtiyaçları ve problemleri değerlendirir, kaynak yönetimini koordine eder 
•Gerektiğinde Lojistik  ve  operasyon  birimleriyle  birlikte  çalışarak  personel,  
ekipman/malzemeler, ilaçlar ve tesis destek hizmetlerinin ihtiyaçlarını sağlamak için 
koordinasyonuna devem eder 
•Birden fazla sorun olduğunda öncelikleri belirler 
•Dış kaynakların kullanımını koordine eder 
•Personele gerekli acil ilaçlar ve antidotları temin eder 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Mevcut durum raporlarını almak için Operasyon Şefi, bölüm şefleri ve birim sorumluları ile 
düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet. 
•Birimlerinin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi atanmasını 
sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 
•Bölüm eylem planı hazırla, talep ettiğinde Operasyon Yöneticisi ilet. 
•Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Operasyon Yöneticisini 
acilen bilgilendir. 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
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Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Olaya ilişkin özet veri ve raporları derle, tüm hastane afet yönetim merkezi kayıtlarını 
organize et ve Planlama Yöneticisine ilet. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form-29 
Birim Görevlendirme Listesi Form-23 
Alana Malzeme (Demirbaş, İlaç, Tıbbi Sarf vb.) Gönderme Takip Form -21 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin  

Diğer:  
İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 

 
TIBBİ BAKIM SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.12) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Sorumluluğu altındaki klinik hizmetleri ve klinik destek hizmetlerini organize etmek ve 
yönetmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Operasyon Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing al. 
• Tıbbi Bakım Alanı Ekibi İş Akış Şemasını al. 
• Tüm iş akış şemasını oku ve HAP Organizasyon Şeması’ nı gözden geçir. 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP ’taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Görevlendirilecek personeli belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) kaydet. 
• Tıbbi bakım işlemleri için Medikal/Teknik Uzman(lar)ın görüşlerini al. 
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• Tıbbi Bakım personelini durum konusunda bilgilendir, Birim Eylem Planının taslağını 
oluştur ve bir sonraki brifingin zamanını belirle. 
• Tıbbi Bakım kapasitesini değerlendir: 
• Acil Ünitesi, Yatan Hasta Ünitesi, Poliklinik Ünitesi, Yaralı Bakımı, Psiko – Sosyal Ünitesi, 
Klinik Destek Hizmet Ünitesi (laboratuvar, radyoloji, eczane), Hasta Kayıt 
• Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek nihai tedavi birimlerine sevk edilmesini 
sağla. Triaj Ünitesinin Kurulması ve işletilmesini sağla. 
• Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende 
hissetmelerini sağla. 
• Tıbbi bakım alanındaki sorun ve ihtiyaçları değerlendir; uygun kaynak yönetimini sağla. 
• Birim personelinin iş güvenliği politika ve prosedürlerine riayet etmesini sağla. 
• Tüm Tıbbi Bakım Alanlarındaki personele eldeki ekipman, malzeme, ilaç envanteri ve 
personel ihtiyacını Lojistik Bölümü Destek Hizmetler Sorumlusu ile işbirliği içerisinde 
değerlendirmeleri talimatını ver, durumu Operasyon Şefine rapor et. Sunulacak afet ortamı 
sağlık hizmeti için tüm kaynakların kullanılmasını sağla. 
• Mevcut planın uygulanması ve/veya modifikasyonu için ek kapasite ihtiyacını belirle. 
• Hastane bakım kapasitesini artırıcı kaynakların yönetimini sağla. 
• Hasta ve yaralıları acil servise girmeden triajının yapılmasını sağla. (Alan Sorumlusunun, 
acil servis önü hasta bakım alanları oluşturmasını sağla) 
• Evde bakımı mümkün olan hastaların taburcu edilmesini sağla, 
• Acil Servisin uygun bölümlerine ek sedyeler yerleştirerek hasta kabul kapasitesinin artışını 
sağla, 
• Acil servis önüne, hastane bahçesinin uygun bölümlerine çadır üniteler kurarak kapasite 
artışını sağla. 
• Diğer hasta bakım ünitelerine ek yatak yerleştirerek kapasite artıştı sağla.  
• Kurumlar arası koordinasyon sorumlusu aracılığıyla daha önce protokol imzalanan kurum 
ve kuruluşların kaynaklarını kullanarak kapasite artışı sağla.  
• Diğer Ünite Sorumluları ile birlikte hasta transfer ihtiyacının önceliklerini belirle.  
• Bulaşıcı hastalık riski varsa belirle, gereken müdahale prosedürlerini uygula. Eğer 
görevlendirildiyse uygun Tıbbi/Teknik uzmanla işbirliği yap.  
• Eylem planını ve tüm hizmet alanlarındaki personel görevlendirmelerini değerlendirmek 
üzere Operasyon Şefi ile düzenli toplantılar yap.  
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla.  

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Durum değerlendirmesi için Operasyon Şefiyle düzenli olarak görüş ve önemli bilgileri 
birim personeline ulaştır. 
• Hasta bakımı, hastaların uygun servislere yerleştirilmesi ve klinik destek hizmetlerini 
sürdür. 
• Hasta transfer ve izleminin Acil Durum Operasyon Planına ve hastane prosedürlerine göre 
yapılmasını sağla. 
• Hasta kayıtlarının doğru bir şekilde yapılmasını ve toplanmasını sağla. 
• Tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını ve temel tıbbi bakım (azaltılmış seviyede tıbbi 
bakım) uygulamalarına yönelik politikaların belirlenmesini ve etkin olarak personele 
iletilmesini sağla. 
• Operasyonla ilgili düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında 
Operasyon Şefini acilen bilgilendir. 
• Tüm klinik bakım ve klinik destek alanlarında temizlik ve bakım ihtiyaçlarını değerlendir, 
belirlenmiş ihtiyaçlar için Altyapı Sorumlusu ile temas kur. 
• Kişisel korunma işlemlerini gözlemle, gerektiği takdirde revize et. 
• Hasta güvenliği sorunlarının belirlenmesini ve çözülmesini sağla. 
• Ekipman ve malzeme ihtiyacını Operasyon Şefi ve Lojistik Şefine bildir. 
• Birim Liderlerine ve personele güncellenmiş klinik bilgi ve durum raporu sağlamayı sürdür. 
• Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi aracılığı ile hasta verilerinin toplanmasını ve il sağlık 
müdürlüğüne iletilmesini sağla. 
• Personelin sağlık ve iş güvenliği sorunlarını tespit et, İş Güvenliği Yetkilisi ile birlikte 
çözümünü sağla. 
• Talep edildiğinde birim eylem planını hazırla ve Operasyon şefine teslim et. 
• Test sonuçlarının doğru dağıtılmasını sağlamak için Tıbbi Bakım Sorumlusu ile bağlantı 
kur. 

 



141 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Tıbbi Bakım Alanı personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş 
güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
• Hasta izlem ve transportunu sağlamayı sürdür, belirlenmiş sorunları çözmeye çalış. 
• Personelin düzenli bir şekilde rotasyonunu sağla. 
• Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) dokümantasyonunu sürdür 
ve belirlenmiş aralıklarla ve gerektiğinde Operasyon Şefine ulaştır. 
• Operasyon Şefine periyodik olarak durum güncellemelerini bildir. 
• Bölüm personeline son durum bilgilerini ve revize edilmiş tıbbi bakım standartlarını sağla. 
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek hizmetler sorumlusuna aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için 
molaları düzenle. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya 
da kademeli olarak azalt. 
• Hastane kaynaklarını normale döndürmede Operasyon Şefi ve Birim Sorumlularına destek 
ol. Normal konuma dönme işlemi tamamlandığında Operasyon Şefini bilgilendir. 
• Ekipman, malzeme ve personelin normal yerlerine dönüşünü sağla ve tahsis edilmiş olan 
tüm hastane afet yönetim merkezi ekipmanını iade et. 
• Görevin sonlandığında Operasyon Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve 
bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Operasyon Bölüm Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Operasyon Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin  

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
 

 
ALTYAPI SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.13) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Tesise ve altyapıya yönelik hasar tespitini yapmak, 
• Hastanenin altyapı sistemlerinin enerji/aydınlatma, su/atıksu, ısıtma, havalandırma, 
iklimlendirme, binalar/alanlar, medikal gazlar vb.) sürdürülmesi ve onarımı için gerekli 
hizmetleri düzenlemek ve yönetmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
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• Lojistik Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing al. Altyapı Ekibi İş Akış Şemasını al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP organizasyon şemasını gözden geçir. 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Görevlendirecek personeli belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Altyapı Ekip Liderlerini mevcut durum, amaçlar ve stratejiler konusunda bilgilendir. Birim 
Eylem Planının taslağını oluştur ve bir sonraki brifingin zamanını belirle. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
• Altyapı kapasitesini değerlendir, talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenle: 
• Isıtma ve iklimlendirme, Enerji, İletişim, İçme ve kullanma suyu, Tıbbi gaz dağıtımı 
• Sanitasyon, Hastane kompleksi yol durumu, Hasar tespit ve onarım, Temizlik işleri 
• Hastane içi dikey transport (merdiven, transport), Hastaneye erişim 
• Altyapı bölümündeki problem ve ihtiyaçları değerlendir, kaynak yönetimini düzenle. 
• Bölüm personelinin güvenlik ilke ve yöntemlerine riayet etmelerini sağla. 
• Birim liderlerinden; eldeki ekipman, malzeme, ilaç envanteri ve personel ihtiyacını 
değerlendirmelerini iste, durumu operasyon ve lojistik bölümlerine rapor et. 
• Eylem planını ve personel görevlendirmelerini lojistik bölüm şefi ile değerlendirmek üzere 
düzenli toplantılar yap. 
• Lojistik Şefi ile işbirliği yaparak hasar tespit çalışmalarını başlat, eğer yetkilendirildiysen 
karşılaşılan sorunları çözmeye çalış ve operasyon bölüm şefini bilgilendir. 
• Tesis Sistemleri Durum Raporu (HAP Form 5) doldurulmasını sağla. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla.  

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Tesisisin destek hizmetlerinin koordinasyonunu sürdür. 
• Aynı anda birden fazla sorunla karşılaşıldığında problemlerin öncelik sıralamasını yap. 
• Dökümantasyonun doğru bir şekilde tamamlanmasını ve toplanmasını sağla. 
• Bakım onarım işlerini sürdürmek için dış kaynakların kullanımını koordine et. 
• Ekipman ihtiyacını lojistik birimine bildir. 
• Lojistik Bölüm Şefi ile birlikte hasar görmüş alanlardan malzeme kurtarma operasyonlarını 
denetle ve yönet. 
• Personelin sağlık ve iş güvenliği sorunlarını tespit et, İş Güvenliği Sorumlusu ve Güvenlik 
Sorumlusu ile birlikte çözümünü sağla. 
• Bölüm eylem planını oluştur ve talep ettiğinde Lojistik Şefine gönder. 
• Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Lojistik Şefini acilen 
bilgilendir. 
• Lojistik şefi ile düzenli durum değerlendirmesi yap ve önemli bilgileri bölüm personeline 
ilet. 
• Tesis destek hizmetlerini sürdür. 
• Dökümantasyonun doğru bir şekilde tamamlanmasını ve toplanmasını sağla 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Altyapı birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş 
güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
• Personelin düzenli bir şekilde rotasyonunu sağla. 
• Tüm faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) kaydetmeye devam et. 
Belirli aralıklarla ya da gerektiğinde Bölüm Şefine ulaştır. 
• Operasyon Sorumlusuna periyodik olarak durum güncellemelerini sağlamayı sürdür 
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için 
molaları düzenle. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
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Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, Olağandışı Durum Sonlandırma Sorumlusu ile koordinasyon kurarak 
personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya da kademeli olarak 
azalt. 
• Hastane kaynaklarını normale döndürmede Operasyon Şefi ve Birim Sorumlularına destek 
ol. 
• Tahsis edilen tüm ekipmanların uygun yerlerine geri dönüşünü ve afet yönetim merkezi 
malzemelerinin yeniden depolanmasını düzenle. 
• Görevin sonlandığında Lojistik Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve bundan 
sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Operasyon Bölüm Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Personele müdahalenin gerektirdiği prosedür/ekipman değişikliği ve öğrenilmiş dersler 
hakkında geri bildirimde bulun 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Lojistik Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası brifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Tesis sistemleri takibi için Form-5 
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
GÜVENLİK SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.14) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Hastanenin tüm alanlarında genel güvenlik (emniyet, asayiş) faaliyetlerini koordine etmek, 
• Hastane “afet alanı” korumasını ve dış trafik akışını düzenlemek ve uygulamaya koymak, 
• Kolluk kuvvetleriyle birlikte hastaneye erişimin, hastaneye ulaşan hasta ve kişilerin ilgili 
alanlara yönlendirilmesini sağlamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• HAY’ dan görevlendirme ve brifing al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP Organizasyon şemasını gözden geçir. 
• Kimliğini belirten ilgili belirteci tak. 
• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Hastane İçi Hizmet Sorumlusu ile temas kur ve iletişim bağlantısını kontrol et. 
• Güvenlik ekip üyelerini tayin et . 
• Güvenlik Merkezini Kur. 
• Afet ile ilgili konular ve son durum hakkında ekibe brifing ver, olası hedefler, strateji ve 
eylem plan taslağını geliştir ve sonraki brifing zamanını planla. 
• Personel, hastane ve çevresi riskleri belirle. Her türlü tehlikeli durumu bölüm sorumlularına 
ve HAY’ a bildir, düzeltme önerilerinde bulun. 
• Tehlikeli alanların ’’Girilmez’’ uyarısı ile işaretlenmesini sağlamak için Lojistik şefi ile 
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bağlantı kur. 
• Aşağıdaki aktivitelerin başlatılmasını sağla: 
• Bina ve afet ile ilgili tehlikeleri değerlendir ve zarar görebilirliği belirle 
• Tehlikeli durum ve afete bağlı olarak personelin korunma amaçlı kullanacağı “kişisel 
koruyucu ekipmanın” tip ve seviyesinin belirt 
• Operasyon bölümü Tehlikeli Madde Sorumlusu ile işbirliği yaparak bir Tehlikeli Madde 
Yönetim Merkezi kur. 
• Dekontaminasyon işlemlerinin, operasyonel güvenliğini izle. 
• İş güvenliği personelinin tüm tehlikeli ve güvensiz durumları belirleyerek operasyon bölüm 
şefine rapor etmesini sağla. 
• Güvenlik Personeli amirini görevleri konusunda uyar ve görevleri hatırlat: 
• Acil durumda giriş-çıkışların kapatılması 
• Gerektiğinde güvenlik aramalarının yapılması 
• Tüm personele güvenlikle ilgili acil bilgi sağlanması 
• Güvenlik personelinin kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı 
• Belirlenmiş alanlardan yetkili olmayan insanların çıkarılması 
• Afet yönetim merkezi, triaj, hasta bakım, morg ve diğer stratejik alanların yetkili olmayan 
kişilerin giriş çıkışı açısından güvenliğinin sağlanması. 
• Ambulans giriş ve çıkışları için yeni rotalar belirle 
• Her dekontaminasyon alanı için güvenlik birimi sağla 
• Şüpheli aktiviteler için taşıma ve park alanlarında devriye 
• Trafik kontrolü sağla. 
• Birim personelini mevcut durum, amaçlar ve stratejiler konusunda bilgilendir. 
• Hastane personelinin operasyon ve uygulamalarını değerlendir ve güvenli olmayan her tür 
operasyon ve uygulamayı rapor et ve sonlandır, güvenli hizmet sunumunun sağlanması için 
düzeltici önerilerde bulun. 
• Afet Eylem Planı İş Güvenliği Analizini (HAP Form 19) başlat. 
• Hastanede tüm iş güvenliği uygulama ve prosedürlerinin yerine getirilmesini sağla 
• Afet ve tehlikeli durum gerektirdiği çevresel verilerin incelemeyi başlat. 
Bölüm personelinin güvenlik ilke ve yöntemlerine riayet etmelerini ve kişisel koruyucu 
ekipmanları uygun kullanımını sağla. 
• İkaz uyarı ve duyuruları ve acil durum kod sistemine uygun hareket edilmesini sağla. 
• Afet ve hastane bina/çevresi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve paylaşılması için 
yapılan tüm yönetim brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katıl. 
• Eğer aktive ise izlem ve dokümantasyon için Destek Hizmetler Sorumlusundan gerekli 
personeli iste. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen ve 
düzenli şekilde kaydet. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Afet ve hastane bina/çevresi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve paylaşılması için 
yapılan tüm yönetim brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katıl. 
• Afet Eylem Planının güvenlik konuları, aktiviteleri ve hedeflerine katkıda bulun. 
• Personel, hastane ve çevresi riskleri değerlendirmeye devam et. Her türlü tehlikeli durumu 
ve düzeltici önerileri bölüm sorumlularına ve HAY’ a bildir. 
• Her bir operasyon periyodu için önceden planlanmış olan ve uygun ekipman ihtiyacının 
karşılanmasını sağla. 
• Güvenlik bölüm personeli sayısı yetersiz ise takviye gelmesini sağla. Zararlı ve güvenli 
olmayan durumlar hakkında tekrar bilgilendir. 
• Gerektiğinde kurumlar arası kordinasyon yetkilisi aracılığıyla kolluk güçleri ile 
koordinasyonu sağla. 
• Olayın şiddeti ve doğasına uygun olarak eğer gerekli ise aşağıdaki konularda koruyucu 
güvenlik önlemlerinin alınmasını sağla 
• Su, Yiyecek, Tıbbi Kaynaklar, Kan Ürünleri Kaynakları, İlaç kaynakları, Personel ve 
ziyaretçiler 
• Güvenli olmayan bölgeler için önlem al, girilmez işareti ( güvenlik şeridi ve hunisi) 
koyulmasını sağla. 
• Halkla ilişkiler yetkilisi ile medya mensupları konuşlanması için kontrollü ve güvenli alan 
için görüş bildir. 
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• Hastaların kıymetli eşyalarının güvenliğini sağla. 
• Yaya ve araç trafiği kontrol tedbirlerinin etkin biçimde çalışmasını sağla. 
• Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) tüm eylem ve kararları yazmaya devam et. 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Personel, hastane ve çevresi riskleri yeniden değerlendir ve raporla. Her türlü tehlikeli 
durumu ve düzeltici önerileri bölüm sorumlularına ve HAY’ a bildir. 
• Afet Eylem Planına eklenmesi için Afet Eylem Planı İş Güvenliği Analizinin (HAP Form 19) 
güncellenmesine sürdür. 
• Hastane personelinin operasyon ve uygulamalarını değerlendirmeye ve güvenli olmayan 
her tür operasyon ve uygulamayı rapor etmeye ve sonlandırmaya, güvenli hizmet 
sunumunun sağlanması için düzeltici önerilerde bulunmaya devam et. 
• Afet ve hastane bina/çevresi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve paylaşılması için 
yapılan tüm yönetim brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et. 
Afet Eylem Planının güvenlik konuları, aktiviteleri ve hedeflerine katkıda bulun. 
• Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap. 
Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Personelin dinlenmesi için düzenleme yap. Gözlemlerini Destek Hizmetler Birim 
Sorumlusuna aktar. 
• Kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu sürdür. 
• Güvenlik bölümü personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği ve görevlilerin sağlık ve 
iş güvenliği, kaynak gereksinimi ve dökümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
yada kademeli olarak azalt. 
• Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet komuta ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
• Normal güvenlik uygulamalarına ne zaman dönüleceğini belirle. “tehlikenin geçtiğini” 
anonsundan sonra afete özel işaretlemelerin kaldırılmasını sağla. 
• Görevin sonlandırılmasını Kurumlar arası koordinasyon yetkilisi ve kolluk kuvvetleri ile 
birlikte düzenle. 
• Personele müdahalenin gerektirdiği prosedürler/ekipman değişikliği ve öğrenilmiş dersler 
hakkında geri bildirimde bulun. 
• Hastaların kıymetli eşyalarını gerekli belgeler düzenleyerek hastalara geri iade edilmesi 
veya yasal vasilere teslim edilmesini sağla. 
• Görevinin sonlandırılması sırasında, HAY ’a yeni veya çözümlenmemiş sorunlar ve 
takiben oluşacak ihtiyaçlar hakkında bilgi ver. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Planlama Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Hastane Afet Yöneticisine bildir. 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
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TEHLİKELİ MADDE (KBRN) SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.15) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• KBRN olaylarına müdahale kapsamında tespit, izleme, dökülme/ saçılma yönetimi, maruz 
kalanların, teknik ve acil dekontaminasyonunun yapılması ile hastane ve ekipman 
dekontaminasyonu çalışmalarının organize etmek ve yönetmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Operasyon Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing al. 
• Tehlikeli Madde Ekibi İş Akış Şemasını al. 
• Tüm iş akış şemasını oku ve HAP organizasyon şemasını gözden geçir). 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP ’taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Görevlendirilecek personeli belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) kaydet. 
• Tehlikeli Madde sorumlusunu durum, amaçlar ve stratejiler konusunda bilgilendir, Birim 
Eylem Planının taslağını oluştur ve bir sonraki brifingin zamanını belirle. 
• Birim personelinin iş güvenliği politika ve prosedürlerine riayet etmesini sağla. 
• Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgi temin et ve birim personelini, acil servisi ve diğer tedavi 
alanlarını bilgilendir. 
• Özel müdahale aşağıdakileri içerecek şekilde değerlendir: 
• Hastane içi ve/veya sivil savunma tehlikeli madde ekipleri ile koordinasyon 
• Dekontaminasyon gereksiniminin tipi ve seviyesi (kuru, radyolojik, teknik, bütünüyle) 
• İş Güvenliği Yetkilisi ile işbirliği yaparak açık ve kapalı alanlarda tehlikeli maddelerin 
izlenmesini sağla. 
• Gerektiğinde hastane içi sızıntı müdahale planının aktivasyonunu sağla. 
• Olaya göre, dekontaminasyon alanlarının kurulmasını ve personel görevlendirmesini 
sağla. 
• Dekontaminasyon gereksinimini karşılayacak şekilde fonksiyonel kitlesel dekontaminasyon 
sistemi sağla. 
• Dekontaminasyon alanına gerekli antidot desteğini sağla. Destek Hizmetler Sorumlusu ve 
Tıbbi Bakım Sorumlusu ile koordinasyon kur. 
• Gerekirse dekontaminasyon personeli ile antidot uygulama prosedürlerini gözden geçir. 
• Destek Hizmetler Sorumlusu ile koordinasyon kurarak dekontaminasyon personelinin tıbbi 
takibini sağla;. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla 
• Güvenlik Sorumlusu ile koordinasyon kurarak hastaların kıymetli eşyalarının toplanmasnı 
ve güvenliğini sağla. 
• Özel ekipman ve teçhizat gereksinimini sapta; Destek hizmetler sorumlusundan iste ve 
Operasyon Bölüm Şefine bildir. 
• Belediye Su İşlerini su sistemi ile ilgili sorunlar için bilgilendir, su ihtiyacı için uyar. 
• Belediye Su İşleri, valilik kriz merkezi ve/veya sivil savunma ve itfaiyenin önerileri 
doğrultusunda, atık suyun uygun depolanmasını ve imhasını sağla. 
• Gerekirse Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile bağlantı kurarak dış kaynaklı yardım 
talebinde bulun. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Durum değerlendirmesi için Operasyon Şefi ile düzenli olarak görüş ve önemli bilgileri 
bölüm personeline ulaştır. 
Gerektiğinde çalışanların yer değişimi ve rotasyonunu sağla. 
• Destek Hizmetler Sorumlusu ile işbirliği yaparak personelin tehlikeli maddelere bağlı 
ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlarını izle. 
• Önceden belirlenmiş yedek personel çalışma planını aktive et. 
• İş Güvenliği Yetkilisi ile koordine şekilde tehlikeli madde takibinin sürdürülmesini ve 
sorunların belirlenmesini sağla. 
• Güvenlik Sorumlusu ile koordine şekilde tüm hastaların değerli eşyalarının ve kontamine 
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giysilerinin muhafazasını sürdür. 
• Gerektiğinde dekontaminasyon malzemeleri ve kişisel koruyucu ekipmanın yenilenmesini 
sağla. 
• Kontamine olmuş materyalin uygun şekilde imha edilmesini sağla. 
• Gerektiğinde dekontaminasyon alanlarının yerinin değiştirilmesi ve/veya boşaltılması 
olasılığı için hazırlık yap. 
• Tehlikeli madde birim liderlerinden düzenli güncelleme raporları al. 
• Gerekli alanlarda güncel klinik bilgi desteğin sağlayabilmek için tıbbi teknik uzmana danış. 
• Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi aracılığı ile ilgili kurumları mevcut durum hakkında 
bilgilendir. 
• Altyapı sorumlusuna gerektiğinde danışarak hastane içi gerekli onarımları sağla. 
• Birim eylem planı hazırla ve istendiğinde Operasyon bölüm şefine sun. 
• Operasyonla ilgili düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında 
Operasyon Şefini acilen bilgilendir. 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Tehlikeli maddelere müdahale ile ilişkili tüm kaynakların, ekipmanın ve gereksinimlerinin 
seviyesini Destek Hizmetler Sorumlusu işbirliğinde izle. 
• Güvenlik sorumlusu ile birlikte hastaların kıymetli eşya konusunu hallet. 
• Operasyon Şefini düzenli olarak mevcut durum hakkında bilgilendir. 
• Bölümü işleyişini etkileyebilecek personel ve operasyon raporlarını izlemeye takip et. 
• Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi aracılığı ile ilgili kurumları mevcut durum hakkında 
bilgilendirmeyi sürdür. 
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için 
molaları düzenle. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya 
da kademeli olarak azalt. 
• İş Güvenliği Yetkilisi ve Güvenlik Sorumlusuna danışarak hastalara ait tüm eşyaların 
hastane kurallarına göre güvenlik ve idaresini sağla. 
• Birim personeline yürütülen operasyonların sonlandırılması talimatını ver. 
• Dekontaminasyon ekipmanlarının gerektiğinde temizlenmesini, onarımını ve gerektiğinde 
yenilenmesini konmasını sağla. 
• Atık maddelerin uygun şekilde imhasını sağla. 
• Tek kullanımlık malzemelerin ve atıkların uygun şekilde yönetimini sağla. 
• Kıymetli eşyalarının hastalara teslimini güvenlik sorumlusu ve/veya hastane polisi ile 
birlikte sağla. 
• Dekontaminasyon alanlarının tehlikeli maddeye göre ve protokoller doğrultusunda 
dekontaminasyonlarını sağla. 
• Tıbbi takip verilerinin toplanması ve gözden geçirilerek personel sağlık dosyalarına 
konmak üzere Destek Hizmetler Sorumlusuna teslimini sağla. 
Ekipman, malzeme ve personelin normal yerlerine dönüşünü sağla ve tahsis edilmiş olan 
tüm hastane afet yönetim merkezi ekipmanını iade et. 
• Restorasyon/temizleme tamamlandığında operasyon şefine haber ver. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Operasyon Bölüm Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Görevin sonlandığında Operasyon Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve 
bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Operasyon Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 
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Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
PSİKOSOSYAL DESTEK SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.16) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Psikososyal destek faaliyetleri kapsamında bilgilendirme, hasta ve hasta yakınlarının 
tedavisi için sevk edilmesi, gerektiğinde bireysel terapötik görüşmelerin yürütülmesi ve takip 
edilmesi vb. hizmetlerini yürütmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
Yalnız kalan çocuklar, ayrı düşen aileler, yaşlılar, engellilere sağlık hizmetlerinin sunulması 
vb. sosyal hizmet çalışmalarını yürütür ve afetlerde sosyal hizmetler biriminin ihtiyaçlarını 
karşılamak için kamu ve sivil toplumdan paydaşlar ile koordinasyonu sağlar 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
Afet ve acil durum süresince ortaya çıkabilecek, iletişim, konaklama, beslenme, sağlık, 
manevi ve duygusal vb. ihtiyaçları da içeren, hasta ve hasta ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için gereken psikososyal desteği sağlar ve organize eder. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin afet ve acil durum halinde temel (güvenlik, 
beslenme, barınma, banyo-tuvalet, iletişim vb.) ve özel ihtiyaçlarının (ilaç vb.) karşılanması 
ile personelin dinlenme saatlerinin belirlenmesi gibi konularda yönlendirme ve önerilerde 
bulunmak, personelin ve ailelerinin psikolojik bilgilendirme, psikososyal destek gibi 
ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması ile psikolojik takiplerinin yapılmasından 
sorumludur. 
• Ailelerin tekrar biraraya getirilmesi için çalışmaları yapar. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya 
da kademeli olarak azalt. 
• İş Güvenliği Yetkilisi ve Güvenlik Sorumlusuna danışarak hastalara ait tüm eşyaların 
hastane kurallarına göre güvenlik ve idaresini sağla. 
• Birim personeline yürütülen operasyonların sonlandırılması talimatını ver. 
• Dekontaminasyon ekipmanlarının gerektiğinde temizlenmesini, onarımını ve gerektiğinde 
yenilenmesini konmasını sağla. 
• Atık maddelerin uygun şekilde imhasını sağla. 
• Tek kullanımlık malzemelerin ve atıkların uygun şekilde yönetimini sağla. 
• Kıymetli eşyalarının hastalara teslimini güvenlik sorumlusu ve/veya hastane polisi ile 
birlikte sağla. 
• Tıbbi takip verilerinin toplanması ve gözden geçirilerek personel sağlık dosyalarına 
konmak üzere Destek Hizmetler Sorumlusuna teslimini sağla. 
• Ekipman, malzeme ve personelin normal yerlerine dönüşünü sağla ve tahsis edilmiş olan 
tüm hastane afet yönetim merkezi ekipmanını iade et. 
• Restorasyon/temizleme tamamlandığında operasyon şefine haber ver. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Operasyon Bölüm Şefine teslim edilmesini sağla. 



149 

 

• Görevin sonlandığında Operasyon Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve 
bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Operasyon Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri  
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Afet ve acil durum sonlandırmak için Form-32 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Kırmızı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
DOKÜMANTASYON SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.17) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Afet ve acil durumlarla ilgili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini de içine alacak şekilde 
tüm gelişme ve faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlamak. 
• İhtiyaç halinde belgelerin kopyalarını hazırlamak, afet ve acil durum dokümanlarını hukuki, 
bilimsel çalışma, finansal geri ödeme amaçları ve tarihsel veri niteliğinden yararlanmak için 
kayıt altına almak, korumak ve saklamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Planlama Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing al. Dokümantasyon ekibi İş Akış 
Şemasını al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP organizasyon şemasını gözden geçir. 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Bütün bölüm şefleri ile o ana kadar meydana tüm gelen majör olay ve faaliyetlerin, kritik 
sorunların, operasyonel kavramların ve bir sonraki operasyonel  periyotta atılacak adımların 
mevcut durumunu ve gelişimini öğrenmek üzere ilk bağlantıyı kur. 
• Görevlendirilecek personeli belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Tüm bölümler arasında doküman paylaşım ve iletişimini kolaylaştırmak için internet ve 
intranet olanağı içeren bilgi işlem sistemi sağlanmasını Hastane İçi Hizmetler Sorumlusu ile 
koordine et. (mümkünse) 
• Hastane Afet Yönetim Merkezi aktivasyonu süresince tüm bölümlerden tamamlanmış form 
ve dokümanların toplanması için bir sistem kur. 
• Hastane Afet Yönetim ekibinden yetkili olanların taleplerini karşılamak üzere form ve 
raporlarını kopyalanmasını sağla. 
• Planlama Şefinin talep ettiği dokümanları hazırla. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Afet ve bölümün durumu, kritik sorunları çözmek için atılan adımlar, bir sonraki 
operasyonel periyot için ön görülmüş eylemler ve ihtiyaçlar hakkında bölüm şefleri ile 
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düzenli toplantılar yap. 
• Dokümantasyon birimine teslim edilen tüm dokümanların alınmasına ve düzenlenmesine 
devam et. 
• Teslim edilen kayıtların tam ve doğru olmasını kontrol et. Hata ve eksiklikleri Hastane Afet 
Yönetim Merkezi yetkililerinden uygun olanla bağlantı kurarak doğrula. 
• Tüm bilgi kayıt ve planları kur. 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Planlama şefi ile durum güncelleme toplantılarını sürdür. 
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusu’ na aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için 
molaları düzenle. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya 
da kademeli olarak azalt. 
• Hastane afet yönetim merkezi ve bölümlerden gelen tüm dokümanları topla ve düzenle. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Planlama Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Görevin sonlandığında Planlama Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve 
bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Planlama Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Planlama Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Mavi Görev yeleğinizi giyin  

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.18) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Mevcut afet ve acil durumla ilgili bilgileri toplar, işler ve veri akışını organize Etmek, 
• Afet ve acil durumla ilgili raporları hazırlar. Yaşanan olayla ilgili beklenen gelişmeler için 
öngörüler geliştirmek, 
• Olay eylem planında kullanılmak üzere bilgi/ istihbarat toplamak, aldığı bilgileri ilgililere 
iletmek ve gerekli haritaları hazırlamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Planlama Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing al. Durum Değerlendirme Ekibi İş Akış 
Şemasını al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP organizasyon şemasını gözden geçir. 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
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• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Görevlendirilecek personeli belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Bilgi işlem sistemi ile ilgili durumu değerlendir ve raporla. 
• Hastane Afet Yönetim Merkezi içinde bir enformasyon merkezi kur ve alınan bilgileri ilet. 
Bu merkezde gelen bilgileri güncellemek üzere bir kayıt görevlisi ata. 
• Ulaşan durum raporlarını al ve kaydet. 
• Acil iletişim hattı aracılığı ile hastane içi ya da dışından alınan veya gönderilen tüm 
iletişimleri dokümente etmek ve izlemek üzere ayrıca bir kayıt görevlisi ata. 
• Afet Yönetim Ekibine ve bölüm şeflerine sağlanan bilgi ve durum raporlarının doğru, tam 
ve güncel olmasını temin et. 
• Tüm kritik faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Mevcut durum raporlarını almak için planlama şefi, bölüm şefleri ve birim sorumluları ile 
düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet. 
• Durum değerlendirme biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt 
görevlisi atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 
• Lojistik ve İş sürekliliği bölümleri ile koordinasyon kurarak mevcut verilerin ana ve destek 
bilgisayar sisteminde korunması ve yedeklenmesini sağla. 
• En azından 4 saatte bir çalışanları bilgilendirmek amacı ile hastane içi durum raporu 
yayınla. Bu raporun hazırlanıp dağıtılmasında Halkla İlişkiler Yetkilisi, Destek Hizmetler 
Sorumlusu ile işbirliği yap. 
• Afet Yönetim Merkezine ait elektronik ve yazılı kayıtlarının korunması ve güvenliğini sağla. 
Gerektiğinde Hastane İçi Hizmet Sorumlusu ve Güvenlik Sorumlusu ile işbirliği yap. 
• Olağandışı Durum Sonlandırma Sorumlusu tarafından bölüm şefleri ve hastane afet 
yönetim ekibi ile işbirliği yaparak olağandışı durum sonlandırma planı oluşturulmasını sağla. 
• Eylem planı hazırla, belirli aralıklarla Planlama Şefine sun. 
• Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Planlama Şefini acilen 
bilgilendir. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusu’ na aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için 
molaları düzenle. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, Olağandışı Durum Sonlandırma Sorumlusu ile koordinasyon kurarak 
personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya da kademeli olarak 
azalt. 
• Tüm bölümler için olağandışı durum sonlandırma planını uygulamaya ve izlemeye devam 
et. 
• Olaya ilişkin özet veri ve raporları derle, tüm hastane afet yönetim merkezi kayıtlarını 
organize et ve Planlama Şefine ilet. 
• Müdahale Sonrası Faaliyet Raporu oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulun. 
• Personele müdahalenin gerektirdiği prosedür/ekipman değişikliği ve öğrenilmiş dersler 
hakkında geri bildirimde bulun 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Planlama Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Planlama Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 
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Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Durum raporu için Form-13, Form-14 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Planlama Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Mavi Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
PERSONEL VE MALZEME YÖNETİMİ SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.19) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Afet ve acil durum süresince ihtiyaç duyulacak personelin, ekiplerin, binaların, 
malzemelerin ve ana teçhizatların durumları, konumları ve uygunlukları hakkında bilgi 
sağlamak; afet ve acil durum operasyonları için ayrılan tüm kaynakların listesini hazırlamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Planlama Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing al. Kaynak Yönetimi Ekibi İş Akış 
Şemasını al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP Organizasyon şemasını gözden geçir 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Görevlendirilecek personeli belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. 
• Birim personelini, mevcut durum ve bölüm eylem planı taslağı hakkında kısaca bilgilendir, 
sonraki toplantının zamanını belirle. 
• Organizasyon Görevlendirme Listesi (hazırla ve tüm afet yönetim ekibine ilet, referans ve 
bilgi amaçlı Afet Yönetim Merkezinde bulundurmak üzere listenin kapsamlı bir kopyasını 
hazırla.) 
• Tüm kritik faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
• Durum Değerlendirme Sorumlusu ve hastane servis şefleri ile eldeki malzeme, ekipman ve 
görevdeki personel hakkında rapor vermek üzere bağlantı kur. 
• Lojistik bölümü ile birlikte aktivite ve envanteri koordine et. 
• Destek Hizmetler Sorumlusu ve Alan Sorumlusu ile bilgi paylaşımını sürdür. 
• Malzeme Takip Formu kaydını başlat. (HAP Form 23). 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Durum değerlendirmesi için Planlama Şefiyle düzenli olarak görüş ve önemli bilgileri ekibe 
ulaştır. 
• Halkla İlişkiler Yetkilisi, Kurumlar arası Koordinasyon Yetkilisi, Durum Değerlendirme 
Sorumlusu, Hastane İçi Hizmet Sorumlusu ve Destek Hizmetler Sorumlusu ile gerektiğinde 
kaynak izlemini sürdürmek ve güncellemek için toplantı yap. 
• Malzeme Takip Formunun (HAP Form 23) düzenli güncellenmesini sürdür. 
• Eylem planı hazırla, talep ettiğinde Planlama Şefine sun. 
• Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Planlama Şefini acilen 
bilgilendir. 
• Destek Hizmetler Sorumlusu ile birlikte personel ihtiyacını koordine et. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
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kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
• Tüm faaliyet ve kararları Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) kaydetmeye devam et. 
Belirli aralıklarla ya da gerektiğinde Planlama Şefine ulaştır. 
• Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusu’ na aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için 
molaları düzenle. 
Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya 
da kademeli olarak azalt. 
• Eğer bilgi işlem sistemi müdahale sırasında devre dışı kalırsa hayati kayıtların elle 
tutulmasını sağla. 
• Personele müdahalenin gerektirdiği prosedür/ekipman değişikliği ve öğrenilmiş dersler 
hakkında geri bildirimde bulun 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Planlama Şefine veya Dokümentasyon birimine teslim edilmesini sağla. 
• Görevin sonlandığında Planlama Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve 
bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Planlama Bölüm Şefine bildir: 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Mevcut personel kaydı için Form-16 
Göreve gelen personel kaydı için Form-17 
Alana personel görevlendirme için Form-20 
Alana malzeme göndermek için Form-21 
İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. gönderimi için Form-22 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Planlama Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Mavi Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
 

 
ACİL DURUM SONLANDIRMA SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.20) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Afet ve acil durumu sonlandırmak için gerekli faaliyetleri, tüm personel ve kaynaklar için 
belirlenmiş özel talimatlar kapsamında geliştirmek ve koordine etmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•Planlama Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın, 
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•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Planlama Şefine 
düzenli yazılı durum raporları verin, 
•Ulaşan durum raporlarını al ve kaydet. 
•Durum raporlarını incele ve gereken raporları hazırla. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Mevcut durum raporlarını almak için planlama Yöneticisi, bölüm şefleri ve birim sorumluları 
ile düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet. 
•Acil Durum Sonlandırma biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt 
görevlisi atanmasını sağla. Gerekirse İnsan Kaynakları biriminden personel talep et. 
•En azından 4 saatte bir çalışanları bilgilendirmek amacı ile hastane içi durum raporu 
yayınla. Bu raporun hazırlanıp dağıtılmasında Durum Değerlendirme Sorumlusu ile işbirliği 
yap. 
•Tıbbi kayıt bilgisayar kopyalarının güvenliğinden ve kayıplarının önlenmesinden emin ol. 
•Durum Değerlendirme Sorumlusu ile bölüm şefleri ve hastane afet yönetim ekibi ile işbirliği 
yaparak olağandışı durum sonlandırma planı oluşturulmasını sağla. 
•Eylem planı hazırla, belirli aralıklarla Planlama Şefine arz et. Düzeltemediğin ya da 
çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Planlama Şefine acilen bilgilendir. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; tüm birimlerden son faaliyet raporlarını iste.  
•Gelen faaliyet raporlarına göre Afet ve Acil Durum Sonlandırma Formunu (Form – 32) 
tanzim et ve Planlama Şefine ilet. 
•Tüm bölümler için olağandışı durum sonlandırma planını uygulamaya ve izlemeye devam 
et. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Bilgi Paylaşımı Takip Formu Form-29 
Afet ve Acil Durum Sonlandırma Form-32 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Planlama Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Mavi Görev yeleğinizi giyin  
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Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
SAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMETLERİ SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.21) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Hastanenin iletişim sistemi, gıda, temizlik bilgi teknolojileri vb. hizmetlerinin sürdürülmesi ve 
geliştirilmesi, ekipmanların sürekli hazır tutulması için gerekli organizasyonu yapmakla 
sorumludur. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•Lojistik Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın, 
•Alt Birim Sorumluları görevlendirmelerini yap. 
•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Lojistik Şefine düzenli 
yazılı durum raporları verin, 
•Su-Gıda, temizlik, çamaşırhane, iletişim malzemeleri ve ulaşım araçları mevcut durumunu 
tespit et. İhtiyaç duyulabilecek malzeme ve araç miktarını belirle. 
•Yemeklerin dağıtımı ile ilgili organizeyi yap. 
•Mutfak devre dışı kalırsa alternatif yemek teminini planla.   
•Mevcut durum ve yeni açılacak alanların temizlik hizmetlerini planla. 
•Hastaneye gelecek personel yakınları ve evlerine gidecek personelin araç planlamasını 
yap. 
•Lojistik Yöneticisinin talep ettiği dokümanları hazırla. 
•Afet Yönetim Ekibine ve bölüm şeflerine sağlanan bilgi ve durum raporlarının doğru, tam ve 
güncel olmasını temin et. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Afet ve bölümün durumu, kritik sorunları çözmek için atılan adımlar, bir sonraki 
operasyonel periyot için ön görülmüş eylemler ve ihtiyaçlar hakkında bölüm şefleri ile 
düzenli toplantılar yap. 
•Su-Gıda, temizlik, çamaşırhane,  iletişim malzemeleri ve ulaşım araçları mevcut durumunu 
kontrol et. İhtiyaç duyulabilecek malzeme ve araç miktarını tespit ederek temin edilmesini 
planla. 
•Tüm görevlendirmelerin düzenli kaydedilmesini sağla. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet.  
•İnsan Kaynakları biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi 
atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Su-Gıda, temizlik, çamaşırhane, iletişim malzemeleri ve ulaşım hizmetlerinin eksiksiz 
yürütülmesini sağla. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
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•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Hastane Olay Yönetim Merkezi ve bölümlerden gelen tüm dokümanları topla ve düzenle. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Bilgi Paylaşımı Takip Formu Form-29 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Lojistik Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Sarı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  
 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.22) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Personelin geri çağrılmasını koordine etmek, nerede görevlendirildiklerine ve kime bağlı 
çalışacaklarına ilişkin talimat vermek;  gönüllülerin kayıtlarını/oryantasyonunu koordine 
etmek ve denetimini yapmak; tüm gönüllü personelin meslek ve kimlik bilgilerinin 
doğrulanmasını sağlamakla sorumludur. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Görevi başında ve izinde olan personeli takip eder. Birim taleplerine göre HAP Başkanı 
onayı ile görevlendirme yapar. Gerekli personeli göreve çağırır. Dışardan gelen destek 
personelinin ilgili birimlerde çalışmasını sağlar. Personelin mesaisi ile ilgili 
dokümantasyondan sorumludur. Mesai, fazla mesai ve gönüllü çalışma saatlerini izler ve 
rapor tutar.  
•Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle, gerekirse alt birimleri oluştur. 
•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Lojistik  Şefine düzenli 
yazılı durum raporları verin, 
•Mevcut personelin sayısını ve özelliklerini kayda geçir. Personelin sınıflandırılması için 
aşağıdaki başlık ve alt başlıkların kullanılması gerekir: 
    I- TIBBİ PERSONEL 
      Doktor: 1. Uzman 2. Pratisyen 
      Hemşire: 1. Acil bakım 2. Genel bakım 3. Diğer 
      Tıbbi Teknikerler:1.Hasta Bakımı (, Paramedik, ATT v.b )2. Teşhis 
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    II. TIBBİ OLMAYAN PERSONEL 
         - Mühendislik/Bakım/Malzeme Yönetimi 
         - Çevreyle ilgili/Besinlerle ilgili hizmetler  
         -  İş/finansman 
        -  Gönüllüler 
•Lojistik Yöneticisinin talep ettiği dokümanları hazırla. 
•Uzun süreli personel ihtiyacının koordine edilmesi için Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu  
ve Lojistik  Yöneticisi’ yle toplantı yap. 
•Hastane personeli olmayan gönüllüler için belirttikleri özelliklerinin doğruluğuna karar 
verilen ve kayıt edilen bir masa kur. 
•Afet Yönetim Ekibine ve bölüm şeflerine sağlanan bilgi ve durum raporlarının doğru, tam ve 
güncel olmasını temin et. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Afet ve bölümün durumu, kritik sorunları çözmek için atılan adımlar, bir sonraki 
operasyonel periyot için ön görülmüş eylemler ve ihtiyaçlar hakkında bölüm şefleri ile 
düzenli toplantılar yap. 
•Hastanede çalışanların bilgilerini güncelleştirmek için sık aralıklarla dağıtılacak olan 
bilgilendirme raporunun dağıtılmasında Durum Değerlendirme Sorumlusuna yardımcı ol. 
•Durum Değerlendirme Sorumlusu ile işbirliği yaparak insan gücü alanında bir iletişim 
merkezi oluştur. 
•Tüm görevlendirmelerin düzenli kaydedilmesini sağla. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet.  
•İnsan Kaynakları biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi 
atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Planlama Yöneticisiyle insan gücü alanında biriken insanların sayısı ve özellikleri için 
gerekli sıklıkta görüş. 
•Gıda Hizmetleri Sorumlusu ile işbirliği yaparak personel yemek ve dinlenme alanlarını 
oluştur. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Hastane Olay Yönetim Merkezi ve bölümlerden gelen tüm dokümanları topla ve düzenle. 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Bilgi Paylaşımı Takip Formu Form-29 
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
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Mevcut personel kaydı için Form-16 
Göreve gelen personel kaydı için Form-17 
Personel mesaisini düzenlemek için Form-18 
Malzeme takibini sağlamak için Form-23 
Personel bilgi kaydı için Form-36 
Hekim uzmanlık dalları kaydı için Form-37 
Sağlık Personeli unvan dağılımı kaydı için Form-38 
Teknik Hizmetler unvan dağılımı kaydı için Form-39 
Sözleşmeli personel unvan dağılımı kaydı için Form-40 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Lojistik Şefi (OYE) 

Kimlik Belirleme  
Sarı Görev yeleğinizi giyin  

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SORUMLUSU  İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.23) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Tıbbi bakım malzemelerini ve ilaçları temin eder, envanterini tutar, devamlılığını sağlar ve 
kullanıma sunar. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•OYE ile iletişime geçin, 
•Tüm faaliyetler için olay kaydını kullanmaya başlayın; Lojistik Şefine durum  raporunu 
sunun, 
•OYE’ den düzenli olarak brifing alın, 
•Eczane personeline bilgi ve talimatlar verin, 
•Faaliyetleri düzenleyin ve uzman personelin katılımını sağlayın (7/24), 
•En sık kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme vb. ecza malzemelerinin envanterini çıkart ve sürekli 
güncelleştirilmesini sağla. 
•Eczane tarafından tedarik edilen ilaç ve intravenöz sıvılara veya diğer maddelere olan 
ihtiyacı değerlendirmek için Acil Servis Sorumlu Hekimi ve kliniklerle iletişime geçin, 
•Taburcu olan hastaların kullanacağı ilaç/malzemelerin, özel eczanelerden nasıl temin 
edilmesi gerektiğini belirleyin, 
•Gerekli olması durumunda acil ilaç veya diğer maddelerin temin edilebilmesi için ecza 
depolarına hazırda beklemeleri konusunda haber verin. 
•İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet. 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Klinikler ve harici temel paydaşlarla kesintisiz iletişim içinde olun, 
•Düzenli olarak ihtiyaçları değerlendirin, 
•Operasyonel brifinglere katılın, 
•Personele, mümkün olduğunca sık, operasyonel rapor verin ve personeli son durumdan 
haberdar edin, 
•Eczane hareketlerinin, olay kayıtları üzerinden izlenmesini sağlayın. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•Olayın 24 saati aşması durumunda personel için nöbet listesi oluşturun, 
•Ekip üyelerinden durum raporu alın, 
•Stres belirtileri gösteren personelin yeterince destek almasını sağlayın, 
•Operasyon Şefini (OYE), durum ve öngörülen personel kaynaklarından haberdar edin, 
•Personele dinlenme süresi verin. 
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Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, Olağandışı Durum Sonlandırma Sorumlusu ile koordinasyon kurarak 
personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları birleştir ya da kademeli olarak 
azalt. 
• Hastane hizmetlerini rutine döndürmede Lojistik Şefi ve Birim Sorumlularına destek ol. 
• Tahsis edilen tüm ekipmanların uygun yerlerine geri dönüşünü ve afet yönetim merkezi 
malzemelerinin yeniden depolanmasını düzenle. 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Lojistik Bölüm Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Görevin sonlandığında Lojistik Şefine o anki problemler, devam eden sorunlar ve bundan 
sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Lojistik Bölüm Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form-29 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Lojistik Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Sarı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
CİHAZ VE ARAÇ-GEREÇ SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.24) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Tıbbi ve tıbbi olmayan araç gereci temin eder, envanterini tutar, devamlılığını sağlar ve 
kullanıma sunar. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•OYE ile iletişime geçin, 
•Tüm faaliyetler için olay kaydını kullanmaya başlayın; Lojistik Şefine durum  raporunu 
sunun, 
•OYE’ den düzenli olarak brifing alın, 
•En sık kullanılan tıbbi ve tıbbi olmayan malzemenin envanterini çıkart ve sürekli 
güncelleştirilmesini sağla. 
•Tedarik edilen tıbbi ve tıbbi olmayan malzemeye olan ihtiyacı değerlendirmek için Acil 
Servis Sorumlu Hekimi ve kliniklerle iletişime geçin, 
•Taburcu olan hastaların kullanacağı malzemelerin, özel medikal kuruluşlardan nasıl temin 
edilmesi gerektiğini belirleyin, 
•Gerekli olması durumunda tıbbi ve tıbbi olmayan veya diğer maddelerin temin edilebilmesi 
için medikal malzeme depolarına hazırda beklemeleri konusunda haber verin. 
•İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet. 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Klinikler ve harici temel paydaşlarla kesintisiz iletişim içinde olun, 
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•Düzenli olarak ihtiyaçları değerlendirin, 
•Operasyonel brifinglere katılın, 
•Personele, mümkün olduğunca sık, operasyonel rapor verin ve personeli son durumdan 
haberdar edin, 
•Malzeme hareketlerinin, olay kayıtları üzerinden izlenmesini sağlayın. 
 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•Olayın 24 saati aşması durumunda personel için nöbet listesi oluşturun, 
•Ekip üyelerinden durum raporu alın, 
•Stres belirtileri gösteren personelin yeterince destek almasını sağlayın, 
•Operasyon Şefini (OYE), durum ve öngörülen personel kaynaklarından haberdar edin, 
•Personele dinlenme süresi verin. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Alınan karar açıklandığında, normal faaliyetlere geri dönülmesini sağlayın, 
•Tüm personelin yeterince bilgilendirilmesini sağlayın, 
•Faaliyet raporlarını hazırlayın, 
•Tüm gerekli belgeleri OYE’ ye iletin (özel kayıtlar ve formlar) 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form-29 
Malzeme Takip Form-23 
Tıbbi ilaç, sarf, demirbaş vb. takip form-22 
Alana malzeme (demirbaş, ilaç, tıbbi sarf vb ) gönderme takip form-21 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Lojistik Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Sarı Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 

 
FATURALANDIRMA-MALİYETLENDİRME SORUMLUSU  İŞAKIŞ TALİMATI 
(HAP.TL.25) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Bildirilen afetin maliyet analizi verilerini sağlamak, afetin maliyet kayıtlarının doğru şekilde 
tutulmasından sorumludur. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•Finans Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın, 
•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Finans Şefine düzenli 
yazılı durum raporları verin, 
•Uygun kodlamaları içerecek şekilde Faturalama/Maliyetlendirme prosedürlerinin 
kaydedilmesini sağla. 
•Ek fonların kabulü ve hesapta tutulması için prosedürleri tamamla. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
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kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Mevcut durum raporlarını almak için Finans Şefi, bölüm şefleri ve birim sorumluları ile 
düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet. 
•Faturalama/Maliyetlendirme biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt 
görevlisi atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 
•Faturalama/ Maliyetlendirme işlemlerinin izlemi ve analizlerini sürdür. 
•Tüm Faturalama/Maliyetlendirme formlarının özet, kopya ya da orijinallerini topla. 
•Tercihen sekiz saatte bir ve/veya talep edildiğinde Finans Şefine sunulmak üzere bir 
Faturalama/Maliyetlendirme Raporu hazırla. 
•Bölüm eylem planı hazırla, talep ettiğinde Finans Yöneticisi ilet. 
•Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Finans Yöneticisini acilen 
bilgilendir. 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Tercihen her sekiz saatte bir ve/veya talep edildiğinde tüm ödemeleri düzenleyen bir 
Faturalama/Maliyetlendirme raporu hazırlamaya devam et. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Tüm Faturalama/Maliyetlendirme kayıtlarını tamamla ve bir özet afet 
Faturalama/Maliyetlendirme raporu hazırla 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu-29 
Finans Yönetimi Kayıt Form-25 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Finans Şefi (OYE) 
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Kimlik Belirleme  
Yeşil Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 

 
SATINALMA SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.26) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Hastanelerin olaya müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarında ihtiyaç 
duyduğu HAP Başkanınca onaylanmış araç, malzeme, ilaç ve diğer materyallerin almak 
veya kiralamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Finans Şefi tarafından görevlendirme, brifing ve gerekli materyalleri al. 
• Tüm iş akış tablosunu oku ve HAP organizasyon şemasını gözden geçir. 
• Kimliğini belirten yeleği giy. 
• Rutin amirine HAP’ taki görevlendirmen ile ilgili bilgi ver. 
• Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
• Görevlendirilecek personeli belirle. 
• Afet ile ilgili konular ve son durum hakkında ekibe brifing ver, olası hedefler, strateji ve 
eylem plan taslağını geliştir ve sonraki brifing zamanını planla. 
• Birim personelinin iş güvenliği politika ve prosedürlerine riayet etmesini sağla. 
• Afete özel durumlar nedeni ile tahsil edilemeyecek zorunlu harcamalar, özellikle afetle 
ilişkili tüm satın alma sözleşmelerinin ve acil durum planında belirtilen alımların ayrı 
hesaplanmasını sağla, denetle. 
• Kaynak düzenlemesinin sağlamak için destek hizmet sorumlusu ile iletişim halinde ol. 
• Finans şefinden veya onun yetkili temsilcisinden alımları başlatmak için yetki al. 
• Maliyetleri asgariye düşürmek için anlaşma ve görüşmeler yap, anlaşmazlıkları çözümle. 
• Tıbbi malzeme, ayniyat ve diğer materyallerin transferi, paylaşımı için acil anlaşmalar yap 
ve raporla. 
• İç ve dış tüm haber akışını Afet Haberleşme Formuna kaydet. Bir kopyasını 
Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Durum değerlendirmesi için Finans Şefiyle düzenli olarak görüş ve önemli bilgileri birim 
personeline ulaştır. 
• Afet ile ilgili tüm masrafların kaydedilmesini sürdür ve Satın Alma Formu’ nu tutmaya 
başla. 
• Muhasebe Sorumlusuna iletmeden önce satın-alma anlaşmaları ile karşılaştırmak üzere 
tüm fatura ve diğer kayıtları topla. 
• Her sekiz saatte bir ve/veya muhasebe sorumlusunun belirlediği aralıklarla satın alımlarla 
ilgili Satın Alma Formunu muhasebe sorumlusuna göndermek üzere hazırla. 
• Bölüm eylem planı hazırla, talep ettiğinde Finans Şefi ilet. 
• Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Finans Şefini acilen 
bilgilendir. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Afet esnasında karşılatılan tüm anlaşmaları tanımlayacak şekilde Satın Alma Formunu 
tutmaya devam et. 
• Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (HAP Form 4) süreğen şekilde 
kaydetmeye ve ihtiyaç olduğunda ve belirli aralıklarla Finans Şefi’ ne göndermeye devam 
et. 
Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap. 
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• Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
• Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt 
• Afetle ilişkili tüm hesapların toparlanmasını denetle, sağla. 
• Personele gerekli prosedür ve ekipman değişimi ve öğrenilmiş dersler hakkında geri 
bildirimde bulun 
• Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (HAP Form 4) 
Finans Şefine teslim edilmesini sağla. 
• Görevin sonlandığında Finans Şefini o anki problemler, devam eden sorunlar ve bundan 
sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir. 
• Yorumlarını üzerinde tartışılması ve faaliyet sonrası raporda yer alması için, aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde Finans Şefine bildir 
• Geçerli pozisyon tanımlamaları ve operasyonel kontrol listeleri ile ilgili değerlendirmeler 
• Prosedür değişikliği önerileri 
• Bölümün başarıları ve karşılaştığı sorunlar 
• Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu-29 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Finans Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Yeşil Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 

 
HUKUK /TAZMİNAT SORUMLUSU  İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.27) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Olay esnasında hastanede gerçekleşen bir kaza veya hastanedeki bir eylem sonucu 
oluştuğu iddia edilen tüm zararlara ilişkin tazminat taleplerinin alınması, araştırılması ve 
dokümante edilmesinden sorumludur.   

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•Finans Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın, 
•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Finans Şefi’ ne düzenli 
yazılı durum raporları verin, 
•Olay esnasında hastanede gerçekleşen bir kaza veya hastanedeki bir eylem sonucu 
oluştuğu iddia edilen tüm zararlara ilişkin tazminat taleplerinin al, araştır ve dokümante et. 
•Dokümanları ilgili kurumlara bildir. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, 
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Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Mevcut durum raporlarını almak için Finans Şefi, bölüm şefleri ve birim sorumluları ile 
düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet. 
•Hukuk/Tazminat biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi 
atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 
•Varsa kaza ve zarar taleplerini almaya devam et. 
•Bölüm eylem planı hazırla, talep ettiğinde Finans Yöneticisi ilet. 
•Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Finans Yöneticisini acilen 
bilgilendir. 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Tercihen her sekiz saatte bir ve/veya talep edildiğinde tüm ödemeleri düzenleyen bir 
Hukuk/Tazminat biriminin raporu hazırlamaya devam et. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Tüm Faturalama/Maliyetlendirme kayıtlarını tamamla ve bir özet afet 
Faturalama/Maliyetlendirme raporu hazırla 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu-29 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Finans Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Yeşil Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 
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TAHAKKUK SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.28) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
Çalışan personelin görev ve yolluklarının ödenmesinden, görev yolluk/harcırahının avans 
olarak verilmesinden sorumludur. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
•Finans Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın, 
•Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca 
göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel 
yardımların yönlendirilmesini içerebilir, 
•Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Finans Şefi’ ne düzenli 
yazılı durum raporları verin, 
•Tüm Bölüm Personel Mesai Tablosunu (Form - 18) göre: Çalışan personelin görev ve 
yolluklarının ödenmesinden, görev yolluk/harcırahının avans olarak verilmesini sağla. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 
•İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, 
Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
•Mevcut durum raporlarını almak için Finans Şefi, bölüm şefleri ve birim sorumluları ile 
düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet. 
•Tahakkuk biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi 
atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et. 
•Tüm tahakkuk formlarının özet, kopya ya da orijinallerini topla. 
•Tercihen sekiz saatte bir ve/veya talep edildiğinde Finans Şefine sunulmak üzere bir 
Tahakkuk Raporu hazırla. 
•Bölüm eylem planı hazırla, talep ettiğinde Finans Yöneticisi ilet. 
•Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Finans Yöneticisini acilen 
bilgilendir. 
•Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle. 
•Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap 
•Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. 
Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) süreğen şekilde 
kaydet. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
•OYE ile sürekli irtibat halinde olun, 
•Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, 
kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür. 
•Tercihen her sekiz saatte bir ve/veya talep edildiğinde tüm ödemeleri düzenleyen bir 
Tahakkuk raporu hazırlamaya devam et. 
•Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM - 4) ve Hastane İçinde Bilgi 
Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür. 
•Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel 
gereksinimlerini sağla. 
•Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından 
gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar. 
•Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, 
problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar. 
•Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın, 
•Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın. 
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Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
•Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe 
rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.  
•İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et 
ya da kademeli olarak azalt. 
•Tüm Faturalama/Maliyetlendirme kayıtlarını tamamla ve bir özet afet 
Faturalama/Maliyetlendirme raporu hazırla 
•Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM - 4) 
Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla. 
•Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski 
yerlerine yerleştirilmesini sağla. 
•Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu-29 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Finans Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Yeşil Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
ACİL SERVİS SORUMLU HEKİMİ İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.29) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Acil Servisin iş yükü ve olay hakkında hızlı ve doğru bilgi paylaşımını sağlayarak 
• Acil Servisin tıbbi müdahalesini koordine etmek ve yönetmek, 
• Yaralıların birincil klinik değerlendirmesini ve tedavisini kolaylaştırmak, 
• Rutin acil durumlar ve hasta/yaralılar için temel hizmetlerin sunulmaya devam etmesini 
sağlamak amacıyla iş yükü ve olası problemler hakkında öngörüde bulunmak, 
• Afet ve acil durumda Acil Servisin genel yönetimini sağlamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• Afet ve Acil Durum Yönetimi Organizasyon şemasını gözden geçirin, 
• Mevcut Acil Servis personeline, mevcut durum ve personelden beklenenler konusunda 
bilgi verin, 
• Taburcu edilebilen veya servislere transfer edilebilen hastaların taburcu edilme ve transfer 
sürecini organize edin; bu konuda karar alması için bir acil servis hekimini görevlendirin, 
• Hasta kabullerinin mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlayın, 
• İlgili formların kullanılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlayın 
• Halihazırda mevcut kaynakları değerlendirin, 
• Acil Servis için Müdahale Prosedürü’ nün faaliyete geçirilmesini sağlayın, 
• OYE ile birlikte hareket edin. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Kanıtların daima kurtarılmasını sağlayın, 
• Resüsitasyona ihtiyacı olanlara özel dikkat göstererek yaralıların bakımını yönetin, 
• Hastaların servislere etkili ve güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlamak için hasta 
gönderilecek departman/servis/birimlerle irtibata geçin, 
• Acil Servise kabul edilen yaralıların, klinik açıdan düzenli bir şekilde incelenmesini 
sağlayın, 
• Personelin ihtiyaçlarını tahmin edin ve bu doğrultuda OYE’ den istekte bulunun, 
• Acil Serviste çalışan tüm personele düzenli brifing verin, 
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• Malzeme (ilaç ve diğer maddeler) ihtiyaçlarını tahmin edin ve OYE’ den talepte bulunun, 
• Ölen hastaların, hastane geçici morgu olarak işlev gören özel alanlara transfer edilmesini 
sağlayın (kimlik tespit etme sürecine katkıda bulunmaya yönelik Standart Operasyon 
Prosedürü’ ne uyun). 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
Diğer servisler için (Yoğun Bakım Ünitesi, Ameliyathane vb.) planlanan hizmetlerin ve 
imkânların durumu konusunda son durumdan OYE’ yi daima haberdar edin, 
• Talep edilmesi durumunda, hastane içi transfere yardımcı olun. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• Müdahale Prosedürü aktivasyonunun sona erdiğinden tüm personelin haberdar olmasını 
sağlayın, 
• Tüm personelin, psikososyal destek hizmetlerine erişmesini sağlayın, 
• Normal faaliyetlere geri dönme konusunda bir eylem planı geliştirin, 
• Olaya yapılan müdahalenin değerlendirilmesine katılın, 
• Tüm belgeleri Olay Yönetim Ekibine iletin. 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Hastanın hastaneye girişi için Form-8 
Hasta takibi için Form-10 
Hasta sağlık kaydı için Form-12 
 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 
 

Kimlik Belirleme  
Görev yeleğinizi giyin  
 

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
ECZANE SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI  (HAP.TL.30) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Olay Yönetim Ekibi ile Eczane faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur: 
• Eczanenin personel ihtiyaçlarını belirlemek, 
• İlaç ve intravenöz sıvıların klinik alanlara hızlıca temin edilmesini sağlamak, 
• Kullanılan ilaçların kayıtlarının sürdürülmesini sağlamak. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
• OYE ile iletişime geçin, 
• Tüm faaliyetler için olay kaydını kullanmaya başlayın; Operasyon Şefine durum raporunu 
sunun, 
• OYE’ den düzenli olarak brifing alın, 
• Eczane personeline bilgi ve talimatlar verin, 
• Faaliyetleri düzenleyin ve uzman personelin katılımını sağlayın (7/24), 
• Eczane tarafından tedarik edilen ilaç ve intravenöz sıvılara veya diğer maddelere olan 
ihtiyacı değerlendirmek için Acil Servis Sorumlu Hekimi ve kliniklerle iletişime geçin, 
• Taburcu olan hastaların kullanacağı ilaç/malzemelerin, özel eczanelerden nasıl temin 
edilmesi gerektiğini belirleyin, 
• Gerekli olması durumunda acil ilaç veya diğer maddelerin temin edilebilmesi için ecza 
depolarına hazırda beklemeleri konusunda haber verin. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• Klinikler ve harici temel paydaşlarla kesintisiz iletişim içinde olun, 
• Düzenli olarak ihtiyaçları değerlendirin, 
• Operasyonel brifinglere katılın, 
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• Personele, mümkün olduğunca sık, operasyonel rapor verin ve personeli son durumdan 
haberdar edin, 
• Eczane hareketlerinin, olay kayıtları üzerinden izlenmesini sağlayın. 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Olayın 24 saati aşması durumunda personel için nöbet listesi oluşturun, 
• Ekip üyelerinden durum raporu alın, 
• Stres belirtileri gösteren personelin yeterince destek almasını sağlayın, 
• Operasyon Şefini (OYE), durum ve öngörülen personel kaynaklarından haberdar edin, 
• Personele dinlenme süresi verin. 

 

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• Alınan karar açıklandığında, normal faaliyetlere geri dönülmesini sağlayın, 
• Tüm personelin yeterince bilgilendirilmesini sağlayın, 
• Faaliyet raporlarını hazırlayın, 
• Tüm gerekli belgeleri OYE’ ye iletin (özel kayıtlar ve formlar) 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 
Alana ilaç göndermek için Form-21 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 

Kimlik Belirleme  
Görev yeleğinizi giyin  

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
GÖRÜNTÜLEME BİRİM SORUMLUSU İŞAKIŞ TALİMATI (HAP.TL.31) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilm
esi ve 
raporlanması 
için zaman 
çizelgesi* 

Görev 
• Görüntüleme birimi ile Olay Yönetim Ekibi arasındaki koordinasyondan sorumludur: 
• İlerleyen saatler için görüntüleme biriminin işlem kapasitesini değerlendirmek, 
• Acil olmayan görüntüleme işlemlerini iptal etmek ve hastanın gönderen kliniğe geri sevk 
edilmesini sağlamak, 
• Yapılan işlemlerin eksiksiz bir şekilde kaydedilmesini sağlamak, 
• Gerektiğinde görüntüleme biriminin imkan ve kapasitesini artırmaya yönelik ek plan-
lamalar yapmak, 
• Görevi devralacak personel gelene kadar birime liderlik etmek. 

 

Gerçekleştirilecek Eylemler 
İlk Eylemler (0-2.Saat) 
Röntgen ve ultrason çekmek için Birimin mevcut kapasitesini (personelin ve diğer 
kaynakların mevcudiyetini) değerlendirin, 
• Servislere geri gönderilebilecek hastaları belirleyin ve bu hastaları servislere transfer edin, 
• Acil olmayan tüm işlemleri iptal edin, 
• OYE ile işbirliği yapın, 
• Kayıt tutmak için ilgili formları ve kayıtları kullanın. 

 

Devam Eden Eylemler (2-12.Saat) 
• OYE ile koordinasyonu sağlayın, 
• Birimin faaliyetlerini yönetin ve personeli yönlendirin, 
• Tüm faaliyetlerin kaydedilmesini sağlayın, 
• Düzenli olarak Birimin imkân ve kapasitesini değerlendirin ve düzeltici önlemleri alın veya 
OYE’ den destek (personel, malzemeler vb.) isteyin. 

 

Uzayan Eylemler(12.Saaten Sonra)  
• Personeli yönlendirmeye devam edin, 
• Faaliyetleri yönetmeye devam edin, 
• İmkân ve kapasiteyi izlemeye devam edin, 
• Tüm faaliyetlerin kaydedilmesini sağlamaya devam edin, OYE ile işbirliği yapın 
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Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi  
• Alınan karar açıklandığında, normal faaliyetlere geri dönülmesini sağlayın, 
• Tüm personelin yeterince bilgilendirilmesini sağlayın, 
• Faaliyet raporlarını hazırlayın, 
• Tüm gerekli belgeleri OYE’ ye iletin (özel kayıtlar ve formlar) 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Alınan karar ve bildirimleri kayıt altına almak için Form-04 

Rapor Vereceğiniz Kişi:  
Operasyon Şefi (OYE) 

Kimlik Belirleme  
Görev yeleğinizi giyin  

Diğer:  

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00 

 
 
42.Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürleri 
 

 
YOĞUN BAKIMLAR MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.23) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilme
si ve raporlama 
için zaman 
çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
Özel bir ekip ve ekipmanla donatılmış, bilgili, tecrübeli sağlık personeliyle şiddetli fizyolojik 
bozukluk gösteren veya potansiyeli olan, yaşamsal tehdit altındaki kritik hastaları; tetkik 
ve/veya yardımcı destekle yakından monitörize ederek, tedavilerinin ve bakımlarının 
yapılması. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi 
- Yoğun bakım servislerine hastanın yatırılması, takip ve tedavi işlemlerini, Konsültasyon 
hizmetlerinin, taburcu edilmesi veya kurum dışına sevk edilmesine, lüzumu halinde ilgili dal 
uzmanı tabipler ile birlikte değerlendirerek karar verir. 
• Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi 
- Yoğun bakım birimlerini yönetir ve hizmete devamlı hazır bulundurulmasını sağlar, 
- Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağlar, 
- Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve talep eder, 
- Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir, 
- Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir, 
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- Çalışan personelin yönetimini sağlar. 
• Yoğun Bakım Hemşireleri 
- Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) 
sağlar, 
- Parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime 
bildirir. 
- Yatışı yapılan hastanın fiziki dosyasını teslim alır; resmi evraklarını, yatış onam formunu, 
kimlik bilgilerini kontrol eder; varsa eksiklikleri, hasta taburcu olmadan tamamlar; hasta 
dosyasının eksiksiz olmasını sağlar. 
• Yardımcı Personel 
- Hastaneye gelen hastaları ve yakınlarını karşılar, 
- Özellikle engelli, yaşlı ve yürüyemeyen hastaları güvenli şekilde ilgi alanlara transfer eder, 
- Bağlı bulunduğu idari ve/veya fonksiyonel yöneticinin belirlediği alanlar temizliğini ve 
düzenini ilgili kurumsal düzenlemelere uygun şekilde sağlar. 

Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 1(Tedavi imkân ve kapasitenin ilk değerlendirilmesi) 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 

 

İş akış talimatları: 
• Operasyon şefi, tıbbi bakım sorumlusu, durum değerlendirme sorumlusu, ilaç ve tıbbi 
malzeme sorumlusu, yoğun bakım sorumlusu, klinik destek birim sorumlusu, görüntüleme 
birim sorumlusu, hasta kayıt birim sorumlusu, 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi ve 
ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Tıbbi bakım, müdahale ve tedavi sunulan her hasta/yaralı ile hastanede ölen ya da 
hastaneye ulaştırılan ölülerin kayıtlarının yönetimi: 
• Özel formların ve kayıtların kullanımını gerektirir. 
• Acil Müdahale Planı etkin olduğu sürece, ilgili tüm personel sistemli bir şekilde bu formları 
ve kayıtları kullanır, 
• Raporlama kurallarına SOP 9’da açıklandığı gibi kesinlikle uyulur. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 9 Hasta Dosyası Formu 
• Form 10 Hasta Takip Listesi 
• Form 12 Hasta Son Durum Listesi Formu 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 24 Operasyonel Alanlar Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 37 Hekim Uzmanlık Dalları Bilgi Formu 
• Form 38 Sağlık Personeli Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 
Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. Bu 
raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar ve 
ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
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• Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri ve 
bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir.  

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 

 
AMELİYATHANE MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.24) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilme
si ve raporlama 
için zaman 
çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
Hastanede ameliyathane salonlarının acil durumlarda her türlü cerrahi girişim için hazır 
bulundurulması, zamanın iyi kullanılması ve hasta kabulünde standardizasyonun 
sağlanması 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Ameliyathane Sorumlu Hekimi 
- Ameliyathanede hizmetin koordinasyonu ve organizasyonundan, bir bütün olarak planlanıp 
yürütür, ve ekibinde görevli tüm personelin yürütmüş olduğu faaliyetlerden başhekime karşı 
sorumlu olduğu görevleri yerine getirir. 
• Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi- - Ameliyathane ve Sterilizasyon birimindeki 
hemşirelik hizmetlerini 24 saat sürekli kalite standartları ve yasalara uygun olarak, verimlilik 
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esasına göre planlar, organize eder, denetler ve yönetir, ameliyat sayısına içeriğine göre 
ekip içerisinde düzenleme yapar. 
• Ameliyathane Hemşireleri/ Ameliyathane Teknikerleri 
- Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular. 
-Üniteye gelen kirli malzemelerin dekontaminasyon işleminden geçirir, paketleyerek sterilize 
edilmesini ve steril malzeme deposunda muhafaza edilmesini sağlar. 
• Sekreter 
- Yatışı yapılan hastanın fiziki dosyasını teslim alır; resmi evraklarını, yatış onam formunu, 
kimlik bilgilerini kontrol eder; varsa eksiklikleri, hasta taburcu olmadan tamamlar; hasta 
dosyasının eksiksiz olmasını sağlar. 
• Yardımcı Personel 
- Hastaneye gelen hastaları ve yakınlarını karşılar, 
- Özellikle engelli, yaşlı ve yürüyemeyen hastaları güvenli şekilde ilgi alanlara transfer eder, 
- Bağlı bulunduğu idari ve/veya fonksiyonel yöneticinin belirlediği alanlar temizliğini ve 
düzenini ilgili kurumsal düzenlemelere uygun şekilde sağlar. 
• Anestezi Teknikerleri/Teknisyenleri 
- Anestezi uzmanı ile birlikte hastaya daha önceden belirlenen anestezi türüne göre (genel, 
spinal, riva vb…) uygulamasını yapar. 
 

Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 1(Tedavi imkân ve kapasitenin ilk değerlendirilmesi) 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 

 

İş akış talimatları: 
• Operasyon şefi, tıbbi bakım sorumlusu, durum değerlendirme sorumlusu, ilaç ve tıbbi 
malzeme sorumlusu, ameliyathane birim sorumlusu, anestezi birim sorumlusu, hasta kayıt 
birim sorumlusu, sterilizasyon birim sorumlusu 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi ve 
ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Tıbbi bakım, müdahale ve tedavi sunulan her hasta/yaralı ile hastanede ölen ya da 
hastaneye ulaştırılan ölülerin kayıtlarının yönetimi: 
• Özel formların ve kayıtların kullanımını gerektirir. 
• Acil Müdahale Planı etkin olduğu sürece, ilgili tüm personel sistemli bir şekilde bu formları 
ve kayıtları kullanır, 
• Raporlama kurallarına SOP 9’da açıklandığı gibi kesinlikle uyulur. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 9 Hasta Dosyası Formu 
• Form 10 Hasta Takip Listesi 
• Form 12 Hasta Son Durum Listesi Formu 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 24 Operasyonel Alanlar Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 37 Hekim Uzmanlık Dalları Bilgi Formu 
• Form 38 Sağlık Personeli Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
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• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. Bu 
raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar ve 
ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve rapor 
verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri ve bu 
verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
   

 
 

DEPARTMAN/SERVİS/BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ  
 

 
ECZANE MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.25) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
tedavi gören hastaların ilaçlarının temini, depolanması, kontrolü, kullanımı ve dağıtım 
organizasyonu düzenlemelerini sağlar. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Eczacı 
- Hasta bazında hekimler tarafından yapılan ilaç istemlerini eczane personeline iletir, 
ilaçların kontrol edilip hazırlanmasını ve birimden gelen görevliye tutanak karşılığı teslim 
edilmesini sağlar. 
- Hastane içerisindeki tüm ilaç temin ve dağıtım süreçlerinin organizasyonunu sağlar. 
• Eczane Kalfası 
- Eczacı tarafından verilen görevleri yerine getirir. 
- Bölümlerden gelen ilaç taleplerinin ulaştırılması sağlar. 
- Alanları temizlini yaptırır. 
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Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 
• SOP 11(Eczane yönetimi: temel ilaçlar, aşılar, koruyucu ekipman ve diğer malzemeler) 
 

 

İş akış talimatları: 
• Operasyon şefi, alan sorumlusu, ilaç ve tıbbi malzeme sorumlusu, eczane birim 
sorumlusu 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 
ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 
 

 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. 
Bu raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar 
ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
• Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri 
ve bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

 

 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir 
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  
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DEPARTMAN/SERVİS/BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ  
 

 
LABORATUVAR MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.26) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
Transfüzyon merkezi; temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz 
karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması için hazırlar. 
Biyokimya Laboratuvarı; Hastaların teşhis ve tedavilerinde istenilen vücut sıvılar/kan/dışkı 
testleri için gerekli tüm işlemleri yapar. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Laboratuvar Sorumlu Hekimi 
- Laboratuvara gelen tetkiklerin zamanında ve eksiksiz çıkmasını sağlamakla, sonuçların 
güvenilirliğini kontrol eder. 
- Laboratuvar işleyişinin eksiksiz ve düzenli olarak devam etmesini ve laboratuvara gelen 
tüm numuneleri, numune kayıt işleminden onaylanma aşamasına kadar, taahhüt edilen 
zaman içerisinde çalışılmasını sağlar. 
• Laboratuvar Teknisyenleri/ Teknikleri 
- Laboratuvarına gelen muayene materyalini ve numuneleri alır, kabulünü yapar, uygun 
şekilde muhafaza eder. 
- Muayene materyalini ve numuneleri tahlil için hazırlar, işlemi gerçekleştirir ve 
sonuçlandırır. 
- Yapılan tahlillerin tutanak ve raporlarını hazırlar, muayene materyali ve numune verenlerin 
bilgilerini teyit eder. 
• Transfüzyon Merkezi Sorumlusu 
- Hasta ihtiyacına göre ilgili ürünü istenen miktarda sağlar. 
• Transfüzyon Merkezi Teknikeri 
- Bağışçıdan alınan kan üzerinde çalışır. 

 

Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 
• SOP 12(Laboratuvar ve kan bankası yönetimi) 

 

İş akış talimatları: 
• Tıbbi bakım sorumlusu, laboratuvar birim sorumlusu 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 
ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
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• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 38 Sağlık Personeli Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. 
Bu raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar 
ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
• Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri 
ve bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir.  

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
DEPARTMAN/SERVİS/BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ  
 

 
RADYOLOJİ MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.27) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
Hastaların röntgen ve Ultrason çekimlerini yapar. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Radyoloji Sorumlu Hekimi 
- Radyolojiye gelen hastaların zamanında çekim yapılmasını ve  sonuçların güvenilirliğini 
kontrol eder. 
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- Radyoloji işleyişinin eksiksiz ve düzenli olarak devam etmesini sağlar. 
• Radyoloji Teknisyenleri/ Teknikleri 
- Yapılan çekimlerin tutanak ve raporlarını hazırlar, hasta  bilgilerini teyit eder. 
• Yardımcı Personel 
- Hasta ihtiyacına göre Çekimlerde teknikerlere yardımcı olur. 

Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 

 

İş akış talimatları: 
• Tıbbi bakım sorumlusu, Radyoloji birim sorumlusu 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 
ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 38 Sağlık Personeli Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 

 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. 
Bu raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar 
ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
• Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri 
ve bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  
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DEPARTMAN/SERVİS/BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ 
 

 
YATAN HASTA KATLARI MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
(HAP.PR.28) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
Servislerde sürekli aynı kalitede hizmet verilmesini sağlamak için hemşirelik hizmetlerini 
kalite standartları ve yasalara uygun olarak ve verimlilik esasına göre planlanması, 
organize edilmesi, tedavilerin ve bakımların yapılması. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Başhemşire 
- Yatan hasta katlarında hemşirelik süreçlerini planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve 
denetlemek ve süreçleri takip etmek; kurumsal hedefler ve stratejik plan doğrultusunda 
hemşirelik hizmetlerini ve kurumsal süreçleri sürekli geliştirmektir. 
- Başhekim tarafından yetkilendirilen görevleri yürütmek ve müdürün bulunmadığı hallerde 
kendisine vekalet etmekle yükümlüdür. 
- Acil durumlarda yönetmiş olduğu birimin tahliyesini sağlamakla sorumludur.  
• Servis Sorumlu Hemşiresi 
- Yatan Hasta Katlarını yönetir ve hizmete devamlı hazır bulundurulmasını sağlar, 
- Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağlar, 
- Hasta dosyalarındaki hemşirelikle ilgili kayıtlar ile birimin işleyişine ait gerekli tüm 
kayıtların tam, zamanında ve doğru yapılmasından sorumludur, 
- Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve talep eder, 
- Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir, 
- Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir. 
• Servis Hemşiresi 
- Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) 
sağlar, 
- Parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime 
bildirir. 
- Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapmak, ilgili kurumsal düzenlemeler doğrultusunda 
temel / ileri yaşam desteği uygulamalarına katılmakla sorumludur. 
- Yatışı yapılan hastanın fiziki dosyasını teslim alır; resmi evraklarını, yatış onam formunu, 
kimlik bilgilerini kontrol eder; varsa eksiklikleri, hasta taburcu olmadan tamamlar; hasta 
dosyasının eksiksiz olmasını sağlar. 
• Yardımcı Personel 
- Hastaneye gelen hastaları ve yakınlarını karşılar, 
- Özellikle engelli, yaşlı ve yürüyemeyen hastaları güvenli şekilde ilgi alanlara transfer eder, 
- Bağlı bulunduğu idari ve/veya fonksiyonel yöneticinin belirlediği alanlar temizliğini ve 
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düzenini ilgili kurumsal düzenlemelere uygun şekilde sağlar. 

Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 1(Tedavi imkân ve kapasitenin ilk değerlendirilmesi) 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 

 

İş akış talimatları: 
• Operasyon şefi, tıbbi bakım sorumlusu, durum değerlendirme sorumlusu, ilaç ve tıbbi 
malzeme sorumlusu, yoğun bakım sorumlusu, klinik destek birim sorumlusu, görüntüleme 
birim sorumlusu, hasta kayıt birim sorumlusu, 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 
ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Tıbbi bakım, müdahale ve tedavi sunulan her hasta/yaralı ile hastanede ölen ya da 
hastaneye ulaştırılan ölülerin kayıtlarının yönetimi:  
• Özel formların ve kayıtların kullanımını gerektirir. 
• Acil Müdahale Planı etkin olduğu sürece, ilgili tüm personel sistemli bir şekilde bu formları 
ve kayıtları kullanır, 
• Raporlama kurallarına SOP 9’da açıklandığı gibi kesinlikle uyulur. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 9 Hasta Dosyası Formu 
• Form 10 Hasta Takip Listesi 
• Form 12 Hasta Son Durum Listesi Formu 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 24 Operasyonel Alanlar Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 37 Hekim Uzmanlık Dalları Bilgi Formu 
• Form 38 Sağlık Personeli Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 

 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. 
Bu raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar 
ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri 
ve bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 
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Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir.  
 

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
 
DEPARTMAN/SERVİS/BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ 
 

 
ACİL SERVİS MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
Hastanın gerekli tıbbi müdahalesinin en kısa zamanda ve yeterli şekilde yerine getirilmesini 
ve gerektiğinde hastanın ilgili birimlere transportunu sağlamak üzere bir yöntem belirlemek. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
• Acil Servis Sorumlu Hekimi 
- Acil Servise başvuran hastaların triyajına göre ilk muayenelerinin yapar, gerekli tetkiklerin 
yaptırır, sonuçların en kısa sürede değerlendirir, hastaların ayaktan tedavilerinin düzenler 
ve yapılması sağlar; hastaların yatarak tedavi olması gerektiği durumlarda ilgili birim 
hekimleri ve/veya sorumluları ile iletişime geçer. 
• Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
- Acil servisi hizmete devamlı hazır bulundurulmasını sağlar. 
• Acil Servis Hemşireleri 
- Hastaların vital bulgularını alır, fiziksel değerlendirmelerini yapar, gerekli durumlarda 
monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlar; bu 
parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime 
bildirir. 
- Yatışı yapılan hastanın fiziki dosyasını teslim alır; resmi evraklarını, yatış onam formunu, 
kimlik bilgilerini kontrol eder; varsa eksiklikleri, hasta taburcu olmadan tamamlar; hasta 
dosyasının eksiksiz olmasını sağlar. 
• Yardımcı Personel 
- Hastaneye gelen hastaları ve yakınlarını karşılar, 
- Özellikle engelli, yaşlı ve yürüyemeyen hastaları güvenli şekilde ilgi alanlara transfer eder, 
- Bağlı bulunduğu idari ve/veya fonksiyonel yöneticinin belirlediği alanlar temizliğini ve 
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düzenini ilgili kurumsal düzenlemelere uygun şekilde sağlar.  
Kullanılacak SOP’lar: 
SOP 1(Tedavi imkân ve kapasitenin ilk değerlendirilmesi) 
• SOP 2(Acil müdahale planında olay bildirimin ele alınması) 
• SOP 4(Hastane afet triyaj alanı ve gelen hastalara yönelik harici trafik akışı ve hasta 
naklinin yönetimi) 
• SOP 5(Tıbbi triyaj yönetimi) 
• SOP 6(Acil servis yönetimi ve hastaların departman/servis/birimlere nakli)• SOP 
7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 

 

İş akış talimatları: 
• Alan sorumlusu, Tıbbı bakım sorumlusu, Acil servis birim sorumlusu, güvenlik sorumlusu, 
Tehlikeli madde (KBRN) sorumlusu, İlaç ve Tıbbı Malzeme sorumlusu 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 
ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Tıbbi bakım, müdahale ve tedavi sunulan her hasta/yaralı ile hastanede ölen ya da 
hastaneye ulaştırılan ölülerin kayıtlarının yönetimi: 
• Özel formların ve kayıtların kullanımını gerektirir. 
• Acil Müdahale Planı etkin olduğu sürece, ilgili tüm personel sistemli bir şekilde bu formları 
ve kayıtları kullanır, 
• Raporlama kurallarına SOP 9’da açıklandığı gibi kesinlikle uyulur.Kullanılacak formlar; 
• Form 9 Hasta Dosyası Formu 
• Form 10 Hasta Takip Listesi 
• Form 12 Hasta Son Durum Listesi Formu 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 22 İlaç, Tıbbi Sarf, Demirbaş vb. Talep Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 24 Operasyonel Alanlar Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 30 Sağlık Yetkilileriyle Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 37 Hekim Uzmanlık Dalları Bilgi Formu 
• Form 38 Sağlık Personeli Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 

 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. 
Bu raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar 
ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri 
ve bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
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 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir.  

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  

 
 
DEPARTMAN/SERVİS/BİRİM MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ 

 
YEMEKHANE MÜDAHALE STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Yemekhane hizmet süreçlerinin planlanması, uygulanmasının sağlanması, 
denetlenmesi, ekibinin çalışma planlarının hazırlanması 
 
Olağan ve Olağanüstü Durumlarda Organizasyon Şeması 
 

 

 

Afet Ve Acil Durumlarında Öncelikli Faaliyet:  
İlgili birimlerle işbirliği yapmak ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibin 
hazırlanması, malzeme tedariği ve yemek hizmetinin sağlanmasına öncelik verilecektir. 

 

Yapılacak İşler ve Yöntemleri: 
Hastane Müdürü: 
- Destek Hizmetlere ait iş süreçlerini planlamak, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, 
ekibinin çalışma planlarını hazırlar. 
- Olağanüstü durumlarda ilgili birimlerle işbirliği yapar ve gerekli durumlarda uygulamaya 
koymak üzere ekibini hazırlar. 
- Aşçıbaşı: 
- Malzeme deposunu düzenli tutmakla sorumludur. 
- Acil durumlarda yönetmiş olduğu birimin tahliyesini sağlamakla, 
- Yemek saatlerinde servisin düzenli olarak yapılmasını sağlamakla, 
- Yemek servisi sonrası alanların temizlik ve düzeninin sağlamakla, 
- Herhangi bir alanda yangın çıkması durumunda, yangını gören ilk kişi ise kırmızı kod 
vermek ve ilk müdahaleyi yapmakla sorumludur. 
- Pişirmek üzere kendisine teslim edilen maddelerin temiz bir halde ve bozulmayacak 
şekilde saklanmasını sağlamakla sorumludur, 
- Mönüye uygun üretimin ve zamanında servisin gerçekleşmesini sağlanmasından 
sorumludur. 
- Aşçı: 
- Günlük yemek üretimden sorumludur. 
- Doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlar halinde kendisine olan ihtiyaç ortadan 
kalkmadan ve birim yöneticisinden onay almadan kurumdan ayrılmamakla sorumludur. 
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- Yardımcı Personel: 
- Üretim reçetelerine göre depodan talep edilen malzemelerin sağlık ve hijyen koşullarını 
dikkate alarak üretime hazırlamakla sorumludur. 
Garson: 
Yemek saatlerinde yemeklerin uygun şekilde servise hazırlanmasından ve düzenli olarak 
servise sunulmasından sorumludur 

Kullanılacak SOP’lar: 
• SOP 7(Departman/servis/birim müdahale prosedürünün aktivasyonu) 
• SOP 16(Temizlik hizmetleri, çamaşırhane ve atık yönetimi) 

 

İş akış talimatları: 
• Sağlık Otelciliği Hizmetleri Sorumlsu, Atık yönetimi birim sorumlusu 
Kayıtların Tutulması: 
HAP Başkanı ve bütün yöneticiler, olay müdahalesi boyunca kayıt tutar. Bu kayıtlar OYE 
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 
Bir olaya yönelik müdahale sırasındaki tüm eylem, talep ve karar kayıtlarının sorumlu kişi 
ve ekipler tarafından tutulması ve korunması yasal bir yükümlülüktür. Bu kişiler: 
• Belirlenen idari görevliler, 
• İdari sorumlu, 
• Güvenlik sorumlusu, 
• Hastane Müdürü, 
• Acil Servis sorumlusu/ Departman/ Servis/ Birim idari sorumluları, 
• Santral görevlisi vb. 
Tıbbi bakım, müdahale ve tedavi sunulan her hasta/yaralı ile hastanede ölen ya da 
hastaneye ulaştırılan ölülerin kayıtlarının yönetimi: 
• Özel formların ve kayıtların kullanımını gerektirir. 
• Acil Müdahale Planı etkin olduğu sürece, ilgili tüm personel sistemli bir şekilde bu formları 
ve kayıtları kullanır, 
• Raporlama kurallarına SOP 9’da açıklandığı gibi kesinlikle uyulur. 
Kullanılacak formlar; 
• Form 16 Mevcut Personel Kayıt Formu 
• Form 17 Göreve Gelen Personel Kayıt Formu 
• Form 18 Personel Mesai Tablosu Formu 
• Form 23 Malzeme Takip Formu 
• Form 29 Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu 
• Form 36 Personel Bilgi Formu 
• Form 40 Sözleşmeli Personel Unvan Dağılım Formu 
• Form 42 HAP Yönetim Ekibi İletişim Formu 
• Form 43 HAP Kurtarma Ekibi İletişim Formu 
• Form 47 Afet ve Acil Durum Rehberi 

 

Raporlama ve Denetim Esasları: 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. 
Bu raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, harici katılımcı kurumlar 
ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle önemlidir. 
• Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve 
rapor verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, toplanması gereken verileri 
ve bu verilerin kim tarafından toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

 

Koordinasyonun Sağlanması: 
• Olay Yönetim Ekibi ile Birim Sorumluları arasındaki koordinasyon mekanizmaları önceden 
belirlenir.  

 

İlk yayınlanma tarihi: 01.12.2017 Revizyon: 00  
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43.PLANLAMA SIRASINDA HAZIRLANAN FORMLAR 
 

 
 

ÇEVRE HASTANESİ                      
TESİS SİSTEMLERİ DURUM   

FORMU 

Dokuman No HAP.FR.05 

Yayın Tarihi 01.12.2017 

Rev. No 00 

Rev.Tarihi   

Sayfa No 1/1 

 

Tarih -Saat :26.12.2017 
16:24 

Görevli Adı-Soyadı: ŞENOL AKSOY  

Sistem Adı Durum Eğer tamamen fonksiyonel değilse bu 
bölümde yeri, sebebi ve tamirat için 
gerekecek yaklaşık zamanı yazınız. 

İnternet X Tamamen kullanılıyor   

    Kısmen kullanılıyor 

    Kullanım dışı 

    Yok 

Video Tele Konferans (VTC) 
Kablolu 

   Tamamen kullanılıyor   

X  Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

ALT YAPI   

Tesise Ulaşım 
(Yollar, kaldırımlar, 
köprüler..) 

X Tamamen kullanılıyor   

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Yangın Uyarı Sistemi X Tamamen kullanılıyor   

    Kısmen kullanılıyor 

    Kullanım dışı 

   Yok 

YangınSöndürmeSistemi X Tamamen kullanılıyor   

   Kısmen kullanılıyor 

  Kullanım dışı 

  Yok 

Yiyecek Hazırlama 
Malzemeleri 

X Tamamen kullanılıyor   

    Kısmen kullanılıyor 

    Kullanım dışı 

   Yok 

Buz Makinesi X Tamamen kullanılıyor   

    Kısmen kullanılıyor 

    Kullanım dışı 

    Yok 

Çamaşırhane / Çamaşır 
Ekipmanları 

    Tamamen kullanılıyor HİZMET ALIMI VAR. MEVCUT EKİPMAN 
NADİREN İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILIYOR. X Kısmen kullanılıyor 

    Kullanım dışı 

    Yok 

Yapısal Unsurlar 
(Bina Bütünlüğü) 

X Tamamen kullanılıyor   

    Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

HASTA BAKIMI      

Dekontaminasyon Sistemi 
(Arındırma Ünitesi) 

   Tamamen kullanılıyor   

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 
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X Yok 

Dijital Röntgen Sistemi 
Digital (Radyoloji ünitesi, 
rutin 
PACS, CT, MRI, diğer) 

X Tamamen kullanılıyor SADECE DİREKT RÖNTGEN 
MEVCUT    Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Buharlı /Kimyasal 
Sterilizatörler 

X Tamamen kullanılıyor   

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

İzolasyon Odaları 
(Pozitif/Negatif Hava) 

  Tamamen kullanılıyor   

  Kısmen kullanılıyor 

  Kullanım dışı 

X Yok 

GÜVENLİK 

Tesis Kilit Sistemleri 
(Kapı/anahtar kart erişimi) 

X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Kampüs  Güvenliği 
(Harici Panik Alarmlar) 

  Tamamen kullanılıyor   
  
  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

X Yok 

Kampüs Güvenliği 
(Işıklandırma) 

X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

  Kullanım dışı  

  Yok 

Panik Alarmları 
(Dahili ve diğer cihazlar) 

  Tamamen kullanılıyor  

  Kısmen kullanılıyor 

  Kullanım dışı 

X Yok 

KRİTİK  HİZMETLER  

Elektrik Enerjisi 
(Öncelikli Servisler) 

X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Elektrik Enerjisi 
(Yedek Jeneratör) 

X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Yakıt Deposu X Tamamen kullanılıyor  

    Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Sanitasyon Sistemleri X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor  

   Kullanım dışı 

   Yok 

Su X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor  

   Kullanım dışı 

   Yok 

Doğal Gaz  X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 
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   Yok 

Hava Kompresörü X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Asansör(ler) X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

  Yok  

Tibbi Atık Yönetimi Sistemi X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Isıtma, Havalandırma, 
Klimalar 

X  Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

    

Oksijen X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Medikal Gazlar, Diğer X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Pünomatik Taşıma Sistemi    Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

X Yok 

Buhar Kazanı    Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

X Yok 

Arındırma Ünitesi Atık Su 
Sistemi 

X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Su Arıtma Sistemi (Varsa) X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Vakum (Aspire etmek için) X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

  Yok 

Su Isıtıcı ve Dolaştırıcısı X Tamamen kullanılıyor  

  Kısmen kullanılıyor  

  Kullanım dışı 

  Yok 

Harici Aydınlatma X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Harici Depo X Tamamen kullanılıyor  
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(Ekipman)    Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Harici Depo 
Araçlar 

X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

   Yok 

Araç Otoparkı X Tamamen kullanılıyor  

   Kısmen kullanılıyor 

   Kullanım dışı 

  Yok 

      

Kontrol Eden 1:SADETTİN 
BURSA 

Onaylayan:MUHİTTİN KÜLLÜ TEKNİK SERVİS Şenol AKSOY 

Kontrol eden 2:İLKNUR 
GÖNENÇ 

    

      

 
 
 

Dokuman No HAP.FR.24

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olağan Günde 

Kullanım Amacı

Evet Hayır Evet Hayır Gsm Sabit Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

1

TOPLANT

I ODASI 20 X X X X X X TOPLANTI ODASI

Form-24

Telefon Telsiz Fax İnternet Bilgisayar Su ElektirikSıra No Alan Alan m²

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                      

  OPERASYONEL ALANLAR FORMU
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Dokuman No HAP.FR.34

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

 Birim  Adı Cihaz Sayısı Yedek Cihaz Sayısı Sağlık Personel Sayısı Hekim sayısı

Hastane  başka özellikli hizmet sunuyorsa onlar için de ayrı form oluşturmalıdır.

Form-34

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                               

DİYALİZ BİLGİSİ FORMU 

Diyaliz Servis Konumu

 
 

Dokuman No HAP.FR.35

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Departman/ServisBirim Adı Yatak Sayısı 
Arttırılabilir yatak 

Sayısı

Yer

(Blok adı, kaçıncı kat 

vb.)

Muayene Oda Sayısı
Ameliyathane 

Sayıları

Ameliyathane 

Oda Sayıları

Ameliyathane 

Masası  

5. KAT SERVİS YATAN HASTA KATI 6 9 5.KAT 0 0 0 0

4.KAT SERVİS YATAN HASTA KATI
11 7 4.KAT

0 0 0 0

3.KAT SERVİS YATAN HASTA KATI
11 6 3.KAT

0 0 0 0

2.KAT SERVİS YATAN HASTA KATI
11 5 2.KAT

0 0 0 0

YOĞUN BAKIM
2 A KATI

0 0 0 0

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
2 1.KAT

0 0 0 0

A KAT AMELİYATHANE
2 2 2

KÜÇÜK CERRAHİ AMELİYATHANE
2 2 2

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                                                                           

HASTANE YATAK / ODA BİLGİSİ FORMU

Form-35
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Dokuman No HAP.FR.36

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra 

No

Adı Soyadı Unvanı Çalıştığı Birim GSM Tel No E Posta Ev Adresi

1 MUHİTTİN KÜLLÜ MESUL MÜDÜR YÖNETİM 0532 292 7882 dr.mkullu@cevrehastanesi.com.tr

Görele Mevki Doğa Evleri 

Çıkmazı Küme Evleri  N:11/1 

Beykoz/İstanbul

2 ADNAN HELVACI

MESUL MÜDÜR YARD. 

UZMAN DOKTOR DAHİLİYE POLİKLİNİK 0532 633 90 06 dr.adnanhelvaci@cevrehastanesi.com.tr

Barbaros Mah. Ardıç Sk. Kent 

Plus 5C/9 D:4 Ataşehir/İstanbul

3 HAKAN EVRÜKE UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ 

POLİKLİNİK 0532 261 6052 dr.hakanevruke@cevrehastanesi.com.tr

Kaptan paşa Mah. Famas Blok 

N:6/58 Şişli/İstanbul

4 FUAT AZİZOĞLU UZMAN DOKTOR

ÇOCUK HASTALIKLARI 

POLİKLİNİK 0532 364 5048 fuatazizoglu@hotmail.com

Tarabya Mah. Aydın Sk. N:14/13 

Sarıyer/İstanbul

5 Z. ZELAL ÖKTEN UZMAN DOKTOR

GÖZ HASTALIKLARI 

POLİKLİNİK 0 532 436 22 10 zelalokten@gmail.com

Sarayı Cedid Mah. Atatürk Cad. 

Dilkum/6 Blok N:57/44 

Kadıköy/İstanbul

6 H.İBRAHİM BOZKURT UZMAN DOKTOR ÜROLOJİ POLİKLİK 0532 264 88 13 dr.bozkurt@cevrehastanesi.com.tr

Ş.Günaltay Cad. 222 Doğan 

Sitesi  N:25/7 Kadıköy/İstanbul

7 ARPİ TIRPANCI UZMAN DOKTOR CİLDİYE POLİKLİNİK 0532 251 72 90 dr.atirpanci@cevrehastanesi.com.tr

Kazım Orbay Cad. Guru 

Apt.No:26/4 Şişli/İstanbul

8 ABDÜLKADİR ÖZGİL UZMAN DOKTOR

KADIN HASTALIKLARI 

POLİKLİNİK 0532 271 68 19 dr.akadirozgil@cevrehastanesi.com.tr

Ilgın Sk. C4 Blok No:29/3 

Şişli/İstanbul

9 ESRA ERYAMAN DOÇENT DOKTOR KBB POLİKLİNİK 0532 241 82 22 dr.esraer@cevrehastanesi.com.tr Gülşen Sk. No:7 Etiler/İstanbul

10 NİKOLA AZAR UZMAN DOKTOR ORTOPEDİ POLİKLİNİK 0542 214 8231 nikolaazar@gmail.com

Çamlıtepe Mah. Mesa Maslak 

Evleri 25. Blok N:4/25 D:8 

Sarıyer/İstanbul

11 SERKAN DİNAR UZMAN DOKTOR

PLASTİK CERRAHİ 

POLİKLİNİK 0505 595 43 40 sdinar02@yahoo.com

Fenerbahçe Egemen Sk. Uzay 

Apt. N:17/20 Kadıköy/İstanbul

12 ÜMİT ÖZEKİCİ UZMAN DOKTOR

KADIN HASTALIKLARI 

POLİKLİNİK 0542 231 62 21 dr.uozekici@cevrehastanesi.com.tr

Park Maya Sitesi 1-C /9 Akat 

Mah. Beşiktaş/İstanbul

13 REMZİ TEMUR UZMAN DOKTOR

ANESTEZİ VE 

REANİMASYON/AMELİYATH

ANE 0532 266 64 64 dr.rtemur@cevrehastanesi.com.tr

Vefa Bey Sk. No:14/5 

Beşiktaş/İstanbul

14 ERDEM ÖZGÜLEN UZMAN DOKTOR RADYOLOJİ /USG 0533 410 55 30 dr.eozgulen@cevrehastanesi.com.tr

Vişnezade Mah. Hacı Halit Sk. 

No:14/16 D.3 Beşiktaş/İstanbul

15

ABDULKADİR ŞÜKRÜ 

BİRLER NÖROŞİRURJİ UZMANI POLİKLİNİK 0532 613 62 26 kadirbirler@yahoo.com

Küçükbakkalköy Mah. Gülbahar 

Sk. Polat Güneyçam/A Blok 

30A/24 Ataşehir/İstanbul

16 ESİN ÖZOL BİYOLOG

BİYOKİMYA 

LABORATUVARI 0555 345 31 45 dr.ezol@cevrehastanesi.com.tr

Naima Sk. Gül Apt. No:4/9 

Yeşilköy/İstanbul

17 BURCU CÖMERTLER PRATİSYEN HEKİM ACİL SERVİS 0543 823 0343 Burcucomertler@hotmail.com

Bozkurt Mah. Bilezikçi Sk. 

N:147/10 Şişli/İstanbul

18 İSMAİL ARISOY PRATİSYEN HEKİM ACİL SERVİS 0532 422 67 30 dr.iarisoy@cevrehastanesi.com.tr

Mimaroba  307 H blok d:4 

Mimamrsinan Büyükçekmece 

İSTANBUL

19 ADİL GÜRLER ÇETİN PRATİSYEN HEKİM ACİL SERVİS 0533 590 56 28 dr.gcetin@cevrehastanesi.com.tr

Sezai Selek Sk. N:16/10 

Nişantaşı-Şişli/İstanbul

20 AHMET TUFAN DİKER PRATİSYEN HEKİM ACİL SERVİS 0533 648 66 33 atdiker@gmail.com

Kılıçali Paşa Mah. Susam Sk. 

N:16/4 Beyoğlu/İstanbul

21 HÜLYA AKGÜN DİYETİSYEN POLİKLİNİK 0533 626 1890

Fevzi Çakmak Mah. Başak Sk. 

No:14/11 Bahçelievler/İstanbul

22 FATMA KURT BAŞHEMŞİRE YÖNETİM 0532 745 6844 fatoskurt@cevrehastanesi.com.tr

Libadiye Mah. Göztepe Soyak 

Sitesi No:69/1220 

Üsküdar/İstanbul

23 SIDIKA ZENGİN

KALİTE YÖNETİM 

DİREKTÖRÜ/HEMŞİRE YÖNETİM 0532 443 5073 s.zengin@cevrehastanesi.com.tr

Soyak Yenişehir Şelale Evleri E3 

Blok D:26 Site Mah. 

Ümraniye/İstanbul

24 SADETTİN BURSA HASTANE MÜDÜRÜ YÖNETİM 0532 271 68 05 sadettinbursa@cevrehastanesi.com.tr

Abide-i Hürriyet Cad. 

Feriköy/İstanbul

25 İLKNUR GÖNENÇ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YÖNETİM 0532 396 5175 huthutilknur@gmail.com

Duatepe Mah. Laleşahin Sk. 

N:63/3 Şişli/İstanbul

26

NURCAN 

KARADUMAN SORUMLU HEMŞİRE/EBE AMELİYATHANE 0543 712 3237 ameliyathane@cevrehastanesi.com.tr

Çamlıtepe Mah. Mesa Maslak 

Evleri 25. Blok N:4/25 D:8 

Sarıyer/İstanbul

27 GÜLER SİNANOĞLU SORUMLU HEMŞİRE ACİL SERVİS 0533 576 5175 g.sinanoglu@cevrehastanesi.com.tr

Muhittin Mah.Çetin Emeç Bulvarı 

No:30/6 Çorlu/Tekirdağ

28 ALİYE ÖZMERİÇ HEMŞİRE AMELİYATHANE 0536 641 24 28

Yenidoğan Mah. Bilge Sk. 

No:15/4 Bayrampaşa/İstanbul

29 FAZILA TERZİ HEMŞİRE AMELİYATHANE 0532 414 66 08

Samanyolu Leylak Sk. No:102/5 

Şişli/İstanbul

30 ŞENGÜL YILDIZ HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0505 727 67 37

Hacıoğlu Mah. Erenler Tekkesi 

Sk. No:14/3 Beyoğlu/İstanbul

31 YUHEM DEMİRTAŞ HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0541 945 35 14

Gülbağ mah. Demirci sok. efe 

apt. no.10 d.13 mecidiyeköy

32 EBRU BULUT HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0537 681 01 70

Deniz Köşkler Mh. Sülün Sk. 

N:23/6 Avcılar/İstanbul

33 AYŞE NAİLE KARTAL HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0541 564 1764

Telsizler Mah. Taşkaya Sk. 

N:44/2 Kağıthane/İstanbul

34 ZEYNEP ŞİMŞEK HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0531 688 75 51

Samar Mh. Şehit Er Yaz Bahar 

Sk. N:84 Zeytinburnu/İstanbul

35 İLAYDA DEDE HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0534 402 77 62

Büyükşehir Mah. 19 Mayıs Cd. 

N:14 c-15 Blok d:29 

Beylikdüzü/İstanbul

36 ZAHİDE ÇAPAR HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0546 945 37 90

Ahmet Refik Paşa Cad. Derviş 

Paşa Sk. Şehremini Mah. 

Ertuğrul Apt. N:11/2 Fındıkzade

37 EBRU GENÇ KÖSE HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0543 878 5087 mecidiyeköy şişli 

38 HAYRİYE ÇETİN HEMŞİRE AMELİYATHANE 0536 583 45 21

Kısıklı Mah. Reşatbey Sk. N:38/9 

Üsküdar/İstanbul

39 SİBEL YATMAN EBE YENİDOĞAN 0553 625 76 18

Esenevler Mah. Yunus Emre Cad. 

Devran Sk. N:7/5 Dilek Apt. 

Ümraniye/İstanbul

40 EBRU İNCE KÖSE EBE YATAN HASTA SERVİSİ 0507 790 02 71

Ufaçlı Mah. 401 Nolu Sk. N:38 

şAHİNBEY/G.Antep

41 NAZLI CAN PARAMEDİK YATAN HASTA SERVİSİ 0545 812 55 49

Kuyu Çıkmazı Sk. Birlik apt. 

No:7/1 Şişli/İstanbul

42

HÜLYA PEKER 

KAYACIK ATT POLİKLİNİK 0542 371 12 06

Mecidiyeköy Mah. Dereboyu 

Cad. N:18/21 Şişli/İstanbul

43 BUSE YAĞMUR METİN ATT ACİL SERVİS 0535 370 85 01

Halıcıoğlu Mah. Sallabaş Sk. 

M.Körlü N:13/15 Beyoğlu/İstanbul

44 YASEMİN KURUM ATT YATAN HASTA SERVİSİ 0536 509 28 36

Örnektepe Mah. Merkez Sk. 

No:26/7 Beyoğlu/İstanbul

45 MERVE NUR SÜREN ATT YATAN HASTA SERVİSİ 0531 380 19 62

Karadolap Mah. Direk Sk. N:40/1 

Eyüp/İstanbul

46 MURAT KÖSE ATT ACİL SERVİS 0553 286 95 14

Yahya Kemal Mah. Sucu Sk. 

N:9/1 Kağıthane/İstanbul

47 ONURCAN KELEBEK ATT ACİL SERVİS 0531 089 52 23

Karayolları Mah. Osmanbey Cd. 

Kelebek Apt. N:34/1 

GOP/iSTANBUL

48 EBRU YALDIZ ATT AMELİYATHANE 0533 817 52 64

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü 

Cad. No:197/23 

Kağıthane/İstanbul
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49 MELTEM KARAHAN ATT ACİL SERVİS 0551 987 38 40

Gürsel Mah. Tunahan Sk. N:11/1 

Kağıthane/İstanbul

50 CANAN KIRAT ATT YATAN HASTA SERVİSİ 0543 862 3634

Gülbağ mah. Demirci sok efe apt. 

no 10 d.13 mecidiyeköy Şişli

51 AYŞE ELİF İLBEYİ ATT YATAN HASTA SERVİSİ 0546 580 28 57

Cumhuriyet Mah. Sönmez Sk. 

Bahçelievler/İstanbul

52 HAKAN ÖZDEMİR ANESTEZİ TEKNİKERİ AMELİYATHANE 0507 527 57 77

Köy Yolu Sk. N:35 

Malkara/Tekirdağ

53 DERYA  BAYDOĞAN ANESTEZİ TEKNİKERİ AMELİYATHANE 0533 377 56 43

Hürriyet Mah. Yalçın Sk. No:10/2 

Kartal/İstanbul

54 MURAT EDİN ANESTEZİ TEKNİKERİ AMELİYATHANE 0546 228 54 85

Uğur Mumcu Mah. 2255 Sk. 

N:3/19

55 HÜSEYİN KESİK LABORATUVAR TEKNİKERİ

BİYOKİMYA 

LABORATUVARI 0533 267 94 34

Gürsel Mah. Gece Sk. N:5/7 

Kağıthane/İstanbul

56 BAHAR TOPALOĞLU LABORATUVAR TEKNİKERİ

BİYOKİMYA 

LABORATUVARI 0554 971 40 74

Gülbahar Mah. Demirci Sk. Efe 

Apt. N:7/13 Şişli/İstanbul

57 YONCA YAR BİYOLOG

BİYOKİMYA 

LABORATUVARI 0533 363 45 04

Kuştepe Mah. Gümüşhane Sk. 

No:32/2 Şişli/İstanbul

58 ONUR KAÇAY RADYOLOJİ TEKNİKERİ RADYOLOJİ 0532 059 51 40

Yüzyıl Mah. Mustafa K. Cd. 97.Sk 

N:17/6 Bağcılar/İstanbul

59 TUĞBA KATIRCI RADYOLOJİ TEKNİSYENİ RADYOLOJİ 0541 855 69 56

Fevzi Çakmak Mah. No:8/18 

Bağcılar/İstanbul

60 MELİKE ASYA DÖŞ ORTOPEDİ TEKNİKERİ POLİKLİNİK 0537 331 17 06

Merkez Mah İstiklal SK. N:1/3 

GOP/istanbul

61 KÜBRA ZİŞAN OBUT TEKNİKER YATAN HASTA SERVİSİ 0507 050 14 38

Merkez Mah. Pertev Paşa Sk. 

Cevdoğlu Apt. N:5/4

62 TUĞBA GÖZLÜKLÜ TEKNİKER YATAN HASTA SERVİSİ 0545 203 15 33

Cemal Sururi Sk. Çamlık Apt. A 

Blok K:7 D:13 M.Köy-

Şişli/İstanbul

63 ADEM  TUNCER YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0539 527 55 78

Mevlana Mah. Suyolu Cad. 

No:18/2 Ümraniye/İstanbul

64 İBRAHİM  TOPÇU YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0535 616 05 24

Güzeltepe Mah.Sivas Sk. No:36 

Ç.köy-Üsküdar/İstanbul

65 NURDAN BOZTEPE MUHASEBE MUHASEBE 0542 267 50 60

Atakent Mah. Atakan Cd. Fırat 

Sk. Fırat Apt. N:1/23 Ümraniye

66 LEVENT KANDEMİR OFİSBOY MUHASEBE 0542 470 66 15

K.deniz Mah. 1179 Sk. N:8/11 

G.Osmanpaşa/İstanbul

67 ÖZLEM KARAKAYA TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0507 519 89 13 Efe Sk. No:14 Şişli/İstanbul

68 NESLİ ZENGİN SANTRAL SANTRAL 0544 650 59 59

50. Yıl Cad. Korkmaz Apt. No:1/6 

Kadıköy/İstanbul

69 SEMRA  KOÇ YARDIMCI PERSONEL YATAN HASTA SERVİSİ 0531 373 60 95

Gülbağ Cad. Kurtuluş Sk. Gül Apt. 

No:2/1 Şişli/İstanbul

70 SİBEL  İNAN HASTA ÇIKIŞ MEDİKAL MUHASEBE 0536 733 75 36

Emniyet Evleri Yolaçar Sk. Enver 

Apt. N:8 K:2 D:3 4.Levent/İstanbul

71 PELİN  UZUN ANLAŞMALI KURUMLAR MEDİKAL MUHASEBE 0536 376 05 08

Abide-i Hürriyet Cad. No:290 

Şişli/İstanbul

72 ŞENOL AKSOY TEKNİK SERVİS ELEMANI TEKNİK SERVİS 0533 250 60 97

Gülbağ Cad.Karanfil Çıkmazı Sk. 

Demirci Apt. No:3 D.1 

Şişli/İstanbul

73 SEVİM AYDOĞAN YARDIMCI PERSONEL YATAN HASTA SERVİSİ 0535 717 58 79 gülbağ mag. Mecidiyeköy şişli

74 FATMA YAVUZ AŞÇI YARDIMCISI MUTFAK 0534 373 54 75

Gültepe Mah. Kavaklı Sk. No:6 

K:4 D:10 Kağıthane/İstanbul

75 MURAT EKER BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM 0532 587 69 34

İslambey Mah. İslambey Cad. Arı 

Sk. No:5

76 SONGÜL  KARUL TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0534 551 30 10

Gülbağ Cad. Kumru Sk. Ceylan 

Apt. No:14/4 D:11 Şişli/İstanbul

77 ZEKİYE TABAN YARDIMCI PERSONEL MUTFAK 0534 224 19 00

Eskişehir Mah. Kınalı Keklik Sk. 

No:39/41 D:9 Şişli/İstanbul

78 FATMA CAN BÖLÜM SORUMLUSU SAÇ EKİMİ 0532 568 23 45

İstinye Mah. Çamlık Sk. No:1/1 

Sarıyer/İstanbul

79 ESRA ACAR YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0533 365 39 48

Koru Mah. Koru Cad. No:13/7 

İstinye Sarıyer/İstanbul

80 SAİM  KALAY YARDIMCI PERSONEL RADYOLOJİ 0542 241 69 34

Piyalepaşa Mah. Can Sk. 

No:46/2 Okmeydanı/İstanbul

81 AYFER  FİL HASTA KABUL POLİKLİNİK 0543 780 61 60

Kaplıcalar mevki Lale Sk. No:50 

İstinye/İstanbul

82 GÖZDE  KUL EKER HASTA KABUL POLİKLİNİK 0537 299 85 53

NUMAN EFENDİ SOK RAMİ 

YENİ MSAH 53/7 D.3 EYÜP 

SULTAN

83 PERİHAN GÜRSU YARDIMCI PERSONEL ÇAMAŞIRHANE 0538 582 61 03

Hafız Ata Sk. Ortaklar 

Apt.No:17/1 Şişli/İstanbul

84 ÖZLEM  BEYTEKİN GARSON MUTFAK 0532 575 37 86

Kuştepe Mah.Benek Sk.No:2/24 

Şişli/İstanbul

85 DENİZ TAŞTEKİN KEŞAP TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0544 543 46 70

Gülbahar Mh. Karanfil Sk.No:4/9 

Şişli/İstanbul

86 KADRİYE AYSAN YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0555 280 1547

Kadı Mehmet Mah. Paşa Çeşme 

Yokuşu Aysan Apt. N:6/2 

Beyoğlu/İstanbul

87 NURAY KOÇAK DUMAN HASTA KABUL POLİKLİNİK 0536 435 24 30

Poligon Mah. Esen Sk. No:13/3 

Sarıyer/İstanbul

88 EDA ALTUNBÜKEN HASTA KABUL POLİKLİNİK 0532 239 49 25

Hürriyet Mah. Fidan Sk. N:25/8 

Kağıthane/İstanbul

89 KADRİYE GÜNDOĞDU TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0535 315 23 19

Talatpaşa Mah. Aydoğan Cad. 

No:30/1 Kağıthane/İstanbul

90 ENDJE SIRAZIEVA YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0536 481 20 01

Mehmet Akif Ersoy Mah. 

Zambaklı Sk. N:2/1 

Üsküdar/İstanbul

91 HANDE IŞIK YÖNETİM SEKRETERİ YÖNETİM 0532 440 94 76

Pınarbaşı Mah. Şaban Deresi Sk. 

Bahçe Apt. N:9/14 

Beyoğlu/İstanbul

92 HÜSEYİN AKSOY YARDIMCI PERSONEL MUHASEBE

Gülbahar Mah. Güney Sk. N:27/1 

Demircioğlu Apt. Şişli/İstanbul

93 DİLEK ÖZBEK ESTETİSYEN POLİKLİNİK 0537 609 64 74

Büyükdere Mah. Mühendis 

Şevket Sk. N:105/1 

Sarıyer/İstanbul

94 MELEK TEZEL  KÖSE TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0507 429 36 19

Gülbahar Mah. Martı Sk. 

Cumhuriyet Apt. N:22/21 

Şişli/İstanbul

95 MELİKE ÜÇLER HASTA KABUL DANIŞMA 0539 394 23 34

Piyalepaşa Mah. Can Sk. 

No:45/10 Okmeydanı-

Beyoğlu/İstanbul

96 SABRİYE GÖZÜYAŞLI YARDIMCI PERSONEL MUTFAK 0212 667 51 17

Sultançiftliği Mah. 29. Sk. N:21/3 

Sultangazi/İstanbul

97 MUSTAFA CENGİZ YARDIMCI PERSONEL YATAN HASTA SERVİSİ 0537 238 84 44

F.S. Mehmet Mah. Doğanşar Sk. 

No:9 Sarıyer/İstanbul

98 ELİF BAYRAMPINAR YARDIMCI PERSONEL MUTFAK 0531 863 12 97

Gülbahar Mah. Kumru Sk. 

N:18/16 Şişli/İstanbul

99 YETER KACAN TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0534 585 42 52

Gürsel Mah. Nurtaç Cad. N:33/5 

Kağıthane/İstanbul

100 ELİF GAMZE DİNÇ YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0554 536 71 14

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü 

Cad. Fidan Sk. Tezcan Apt. 

No:25/7 Kat:3, Kağıthane/İstanbul

101 DÖNDÜ YILDIZ YARDIMCI PERSONEL AMELİYATHANE 0532 360 13 99

Kemalpaşa Mah. 8. Sk. N:5/2 

Bağcılar/İstanbul

102 NURCAN YILDIZ TEMİZLİK PERSONELİ YATAN HASTA SERVİSİ 0531 281 66 18

Mecidiyeköy Mah Uğur Sk. 

No:6/2 Şişli/İstanbul  
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157 EYYÜP ERGAN PERSONEL AMELİYATHANE 0532 382 19 21 Kağıthane/İstanbul

158 ZEYNEP TAHİRE CİCİ HEMŞİRE AMELİYATHANE-SAÇ 0537 983 16 26

İçerenköy Mah. Zübeyde Hanım 

Sk. Şekerevler Sitesi C Blok 

N:1C/13 Ataşehir/İstanbul

159 BUSE AY HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0538 748 83 19

Halıcıoğlu Mah. Abacı Halim Sk. 

N:5/3 Beyoğlu/İstanbul

160 NERMİN ŞEYMA KAYA HEMŞİRE YATAN HASTA SERVİSİ 0536 027 19 78

Ayazağa Mah. 116.Sk. N:27/3 

Sarıyer/İstanbul

161 DERYA ŞENTÜRK PERSONEL YATAN HASTA SERVİSİ 0536 799 28 61

Mecidiyeköy Mah. Kısmet Sk. 

Yazbahar Apt. N:28/7 

Şişli/İstanbul

162 ÖZGÜR CAN ŞAHİN HEMŞİRE AMELİYATHANE 0535 943 89 47

Safa Mah. Ahi Sk. N:21/10 

Sancaktepe/İstanbul

163 MÜGE ALP DİYETİSYEN 6.KAT 0537 956 35 96

Kızılcaşar Mah. Mehmetçik Cd. 

N:10  Gölbaşı/Ankara

Düzenleyen : Rabia Kartal  
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ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                     

HEKİM  UZMANLIK DALLARI BİLGİ FORMU

Dokuman No

Yayın Tarihi

Rev. No

Rev.Tarihi

Sayfa No

HAP.FR.37

01.12.2017
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Dokuman No

Form-38

HAP.FR.38

01.12.2017Yayın Tarihi

Rev. No 00

Rev.Tarihi

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                                 

SAĞLIK PERSONELİ UNVAN DAĞILIMI   FORMU     
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Form-39

Dokuman No

Yayın Tarihi

Rev. No

Rev.Tarihi

Sayfa No

HAP.FR.39

01.12.2017ÇEVRE HASTANESİ HASTANESİ                                                                                                                    

TEKNİK HİZMETLER UNVAN DAĞILIMI FORMU
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Sayfa No 1/1

Form-40

Dokuman No HAP.FR.40

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                

SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVAN DAĞILIMI  FORMU                                                          
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Dokuman No HAP.FR.41

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Adı Soyadı GSM No

1 Tıbbı sarf 444 87 17 Gürkan AY

2 Tıbbı sarf (212) 507 12 68 Gürcan KARAGÖZ

3 Gıda (212) 545 15 95 Ali RIZA

3 Temizlik 444 80 49 Muzaffer YÜCEL

4 Cihaz (212) 438 30 79 Selin Taşkın

5 Serum (212) 550 35 35 Nurullah TASMANOĞLU

6 Tıbbı Genel Sarf (212) 486 00 17 Hasan ŞEKER

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                     

FİRMALAR VE KRİTİK TEDARİKÇİLER  BİLGİ FORMU

Derin Ticaret

Kaizen Hijyen

Medek Medikal

Doruk Ecza Deposu

Erenler Medikal

Not: Varsa protokollerle birlikte kullanılacak.

Sıra 

No

nurullah.tasmanoglu@dorukecza.com

satis@erenlermedikal.com.tr

cemal.derin@hotmail.com

m.ata@kaizenhijyen.com.tr

 selinmedek@gmail.com

Form-41

gurkan.ay@capamedikal.com.tr

info@arvensaglik.com

Telefon NoKonu
Firma  veya Tedarikçi 

İsmi

Çapa Medikal

Arven Medikal

E-posta

İrtibat Kurulacak Yetkili

 

Dokuman No HAP.FR.42

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra 

No
Adı Soyadı Unvanı Görevi Çalıştığı  Birim

Dahili Telefon 

No
GSM No E-Posta

1 MUHİTTİN KÜLLÜ DOKTOR MESUL MÜDÜR YÖNETİM 161 0532 292 7882 dr.mkullu@cevrehastanesi.com.tr

2 SIDIKA ZENGİN HEMŞİRE
KALİTE YÖNETİM 

DİREKTÖRÜ
YÖNETİM 240 0532 443 5073 s.zengin@cevrehastanesi.com.tr

3 SADETTİN BURSA MÜDÜR
HASTANE 

MÜDÜRÜ
YÖNETİM 147 0532 271 68 05 sadettinbursa@cevrehastanesi.com.tr

4 İLKNUR GÖNENÇ İŞ GÜVENLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM 240 0532 396 5175 huthutilknur@gmail.com

5 FATMA KURT HEMŞİRE BAŞHEMŞİRE YÖNETİM 152 0532 745 6844 fatoskurt@cevrehastanesi.com.tr

6 MURAT EKER BİLGİ İŞLEM
BİLGİ İŞLEM 

SORUMLUSU
BİLGİ İŞLEM 149 0532 587 69 34 murateker@cevrehastanesi.com.tr

7
ADNAN HELVACI DOKTOR

BAŞHEKİM 

YARDIMCISI
POLİKLİNİK 155 0532 633 90 06 dr.adnanhelvaci@cevrehastanesi.com.tr

8
NESLİ ESEN DANIŞMMA

DANIŞMA 

ELEMANI
HASTA KABUL 213 0532 056 7709

9
GÜLHAN İMAM GECE AMİRİ GECE AMİRİ YÖNETİM 152 0533 383 51 16 gurhanimam@cevrehastanesi.com.tr

10
FERDİ ERDOĞAN GECE AMİRİ GECE AMİRİ YÖNETİM 152 0536 712 94 26 gurhanimam@cevrehastanesi.com.tr

Yeni Mahalle Aşık Ferhat Sk. N:11/2 

Soğanlık Kartal

Soyak Yenişehir Şelale Evleri E3 Blok 

D:26 Site Mah. Ümraniye/İstanbul

Abide-i Hürriyet Cad. Feriköy/İstanbul

Form-42

Duatepe Mah. Laleşahin Sk. N:63/3 

Şişli/İstanbul

Libadiye Mah. Göztepe Soyak Sitesi 

No:69/1220 Üsküdar/İstanbul

İslambey Mah. İslambey Cad. Arı Sk. 

No:5

       ÇEVRE HASTANESİ HAP YÖNETİM  EKİBİ İLETİŞİM FORMU            

Ev  Adresi

Görele Mevki Doğa Evleri Çıkmazı 

Küme Evleri  N:11/1 Beykoz/İstanbul

Barbaros Mah. Ardıç Sk. Kent Plus 5C/9 

D:4 Ataşehir/İstanbul

ULUS MAH.FATİH CAD.NO.40 D.3 

ULUS /BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Güneşli Mah. Kuloğlu Çıkmazı Sk. N:8/2 

BAĞCILAR/İstanbul
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Dokuman No HAP.FR.43

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra No Adı Soyadı Ünvanı Görevi Çalıştığı  Birim Dahili Telefon No GSM No E-Posta

Form-43

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                            

HAP KURTARMA  EKİBİ İLETİŞİM FORMU                         

Ev  Adresi

 
 

 

 

 

Dokuman No HAP.FR.44

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra 

No
Yapılacağı Yer Destek Kurumlar Katılımcı Kişiler  Tarih Süresi (Gün)

1 yemekhane işgüvenliği uzmanı 53 12.05.2017 4 saat

2 yemekhane
SAR AKADEMİ EĞİTİM 

VE DANIŞMANLIK
65 11.11.2017 2 SAAT

3
beylikdüzü afet eğitim 

merkezi

SAR AKADEMİ EĞİTİM 

VE DANIŞMANLIK
11 20.11.2017 8 SAAT

4 toplantı odası
SAR AKADEMİ EĞİTİM 

VE DANIŞMANLIK
17 24.11.2017 8 SAAT

5 toplantı odası 10 18.04.2018 2 SAAT

6 HASTANE GENELİ 53 10.05.2018 2 SAAT

7 yemekhane 2018 EKİM 2 SAAT

8 yemekhane 2018 EKİM 2 SAAT

9 OTOPARK 2018 KASIM 2 SAATSÖNDÜRME TATBİKATI

temel afet bilinci

YANGIN

Form-44

ÇEVRE HASTANESİ                                         

  HAP 2018 YILI EĞİTİM - TATBİKAT PLANI

yangın eğitimi+kırmızı kod

temel afet bilinci+ yangın

yangın +söndürme+ TAHLİYE

MASA BAŞI TATBİKATI

TAHLİYE TATBİKATI

arama kurtarma+ tahliye

Eğitim-Tatbikat Konusu
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Dokuman No HAP.FR.47

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra no Telefon 

1 0212 455 59 00

2 0212 518 9267

3
0212 600 0600/                                                            

0212 455 56 57

4 0212 574 58 80

5 0212 413 05 00

6 0212 638 30 00

7 112

8 110

9 156

10 155

11 0212 635 0000

12

13 186 / 0212 679 39 39

14

15 185 / 0212 679 15 75

16

17 187 / 444 36 36

18

19

20

UMKE

ŞİŞLİ DOĞALGAZ İDARESİ

ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL ELEKTRİK İDARESİ

İL DOĞALGA ZİDARESİ

İL SU İDARESİ

ŞİŞLİ SU İDARESİ

Form-47

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                               

AFET VE ACİL DURUM REHBERİ

POLİS İMDAT

Kurum Adı Faks

VALİLİK 0212 512 2086

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KRİZ MERKEZİ 0212 638 3035

AFAT (ACİL DURUM)

İTFAİYE

AFAT (ARAMA KURTARMA)

JANDARMA

ŞİŞLİ ELEKTRİK İDARESİ

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 0212 636 1444

AMBULANS

ASKOM
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Dokuman No HAP.FR.48

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Bulunduğu Yerleşim Birimi

Sıra No Sorunlar 

(Öncelik Sırasıyla)

Önlem/Düzenleme

 (Uygulama birimi, tarih)

İnceleme Tarihi

Form-48

Açıklama

(Durum Bilgisi)

ÇEVRE HASTANESİ                                          

 YAPISAL RİSKLERİN AZALTILMASI  UYGULAMA BİLGİ 

FORMU                       

Bölüm Adı
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Dokuman No HAP.FR.49

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Bulunduğu Yerleşim Birimi

Sıra No Sorunlar 

(Öncelik Sırasıyla)

Önlem/Düzenleme

 (Uygulama birimi, 

tarih)

1
HAREKETLİ 

DOLAPLAR
08.08.2017

2
SOYUNMA 

DOLAPLARI
14.09.2017

3 KAYGANLIK 22.09.2017

4
YÜKSEKLİK 

PROBLEMİ
19.10.2017

5 YÖNLENDİRME 24.11.2017

6 YANGIN TÜPLERİ 03.03.2017

7
ACİL ÇIKIŞ 

PROBLEMİ
08.03.2017

Form-49

HASTANE MERDİVENLERİ KAYMAZ BANTLAR YENİLENDİ

ALÇAK TAVANLAR UYARI LEVHALARI TAKILDI

HASTANE GENELİ 
IŞIKLI YÖNLENDİRME 

TABELALARI ELDEN GEÇİRİLDİ.

HASTANE GENELİ 
TÜP SAYISI ARTTIRILDI. 

YERLEŞİMLERİ GÜNCELLENDİ

HASTANE GENELİ 
ACİL ÇIKIŞ YOLLARI 

BOŞALTTIRILDI

   ÇEVRE HASTANESİ                                           

YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİN 

AZALTILMASI UYGULAMA BİLGİ FORMU            

MECİDİYEKÖY ÇEVRE HASTANESİ 

İnceleme Tarihi 03.03.2017 - 02.12.2017

İnceleyen MUHİTTİN KÜLLÜ, SIDIKA ZENGİN, İLKNUR GÖNENÇ

İnceleme Tarihi İtibariyle Durum Bilgisi GEREKEN DÜZENLEMELER YAPILMIŞ

Bölüm Adı

(sistem/eleman)

Açıklama

(Değerlendirme)

TRANSFÜZYONU MERKEZİ DOLAPLAR SABİTLENDİ

YATAN HASTA KATI
HAREKETLİ PARÇALAR 

SABİTLENDİ

 



199 

 

44. HAP HAZIRLAMA KILAVUZUNDA YER ALAN DİĞER FORMLAR 
 

Dokuman No HAP.FR.01

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 0

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Tarih      

 …/…/….

Saat                 

    .. /..

Pozisyon
Olay  Yönetim Ekibi                                                                       

Ad-Soyad/Kurum 

HAP Başkanı

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Kurumlararası Koordinasyon Yetkilisi

İş Güvenliği Sorumlusu

HAP Sekreteryası

Tıbbi/Teknik Danışman 

(………………………….)

Tıbbi/Teknik Danışman 

(…………………………)

Tıbbi/Teknik Danışman 

(…………………………)

Tıbbi/Teknik Danışman 

(………………………….)

Tıbbi/Teknik Danışman 

(…………………………..)

Tıbbi/Teknik Danışman 

(…………………………..)

HAP Sekreteryası

Operasyon Şefi

Alan Sorumlusu

Tıbbi Bakım Sorumlusu

Altyapı Sorumlusu

Güvenlik Sorumlusu

İş Sürekliliği Sorumlusu

Tehlikeli Maddeler (KBRN) Sorumlusu

Psikososyal Destek Sorumlusu

Planlama Şefi

Personel ve Malzeme Yönetimi Sorumlusu

Durum Değerlendirme Sorumlusu

Dokümantasyon Sorumlusu

Acil Durum Sonlandırma Sorumlusu

Lojistik Şefi

Sağlık Otelciliği Hizmetleri Sorumlusu

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Cihaz ve Araç/Gereç Sorumlusu

İlaç ve Tıbbi Malzeme Sorumlusu

Finans Şefi

Satınalma Sorumlusu

Faturalama/Maliyetlendirme Sorumlusu

Hukuk/Tazminat Sorumlusu

Tahakkuk Sorumlusu

Lojistik Bölümü

 Planlama Bölümü

Form-01

 Operasyon Bölümü

 ÇEVRE HASTANESİ HAP ORGANİZASYON GÖREVLENDİRME  

FORMU 

Olay Adı:
Operasyonel  Dönem- Tarih/Saat                            

…/…/….      ../..

Görev Yeri

 Hastane Temsilcisi (Dış Kurumda)

 Finans Bölümü

mu
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Dokuman No HAP.FR.02

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı :

Tarih /Saat:

Notlar (Aşılan sorunlar, devam eden sorunlar, uyarılar, direktifler)

Düzenleyen (Ad-Soyad/Pozisyon)

Amaç: İlk müdahale ve faaliyetleri dokümante etmek 

Sorumlusu: HAP Başkanı

Dağıtım: Hastane Afet Yönetim Ekibi, Bölüm Şefleri, Dokümantasyon Sorumlusu 

ÇEVRE HASTANESİ                                      

BRİFİNG FORMU

Organizasyon 

Form-02

Olayın Hikayesi ve Mevcut Faaliyet Özeti
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Dokuman No

Yayın Tarihi

Rev. No

Rev.Tarihi

Sayfa No

Tarih / Saat:

ÇEVRE HASTANESİ

OLAY BİLDİRİM FORMU 

Form-03

01.12.2017

HAP.FR.03

00

1/1

KHB Kriz Koordinasyon Merkezi Tel No:                                                                                                                                  

İl Komuta Kontrol Merkezi Tel No:

KHB Kriz Koordinasyon Merkezi  Faks No:                                                                                                                             

İl Komuta Kontrol Merkezi Faks No:

İl /İlçe Adı:

Olayın Tanımı:

Yapılan ilk müdahale bilgisi:

Yaralı Sayısı:

Ölü Sayısı:

Bilgi Veren (İlgili Kişi):
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Dokuman No HAP.FR.04

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Tarih                                

…/…/….   

Saat

Form-04

ÇEVRE HASTANESİ                           

OPERASYON KAYIT FORMU                  

Olay  Adı:

Bölüm/Birim:

Saat 

.. : ..

 Pozisyon:

Aktiviteler:

Temel Sorunlar, Alınan Kararlar, Bildirimler
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Dokuman No HAP.FR.06

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

OEP’in hazırlanmasına dahil olan bölümler (görevleri ve isimleri)

Ana hedefler (en fazla 6 amaç) önceliklerine göre numaralandırarak listeleyiniz.

Faaliyetler

Gerekli gördüğününüz ana aktiviteleri belirtiniz, komutanın kimde olduğunu belirtiniz.

Gerekli ihtiyaçları kim, ne zaman, nerede ve nasıl karşılayacak?

Dahil olan paydaşlar

Bu OEP ile ilişkili ana paydaşları belirtiniz.

Önemli notlar:

Müdahale / yönetimin amacı

Streteji ve Taktikler Koordinasyona, yönetime, bilgi paylaşımına, işbirliğinin 

sağlanmasına, müdahale için gereken yönetim yapısı için belirlenen stratejilerin 

hedeflerini tanımlayınız.

Bilgi akışı OEP ile ilgili kimlere bilgi verilmeli, kimin bilgilendirilmeye ihtiyacı var ve ne 

zaman bilgilendirilecekler

OEP güncellenmesi ve takibi OEP’in yürürlülük tarihi, ne zaman yenileneceği, devam 

eden OEP’lerde kimin sorumlu olacağı vb.

Bilgi yönetimi 

hangi formlar ve kayıtlar kullanılacak

Haberleşme  teknik detaylar, isimler, numaralar

Lojistik ihtiyaçlar    Ne, ne zaman, nerede, nasıl ve hangi aralıklarla karşılayacak?

Operasyonun izlenmesi

Hangi veriler ve göstergeler toplanmalı ve değerlendirilmeli

Form-06

Olay Adı:

Mevcut durumun kısa özeti (temel zorluklar, problemler, kısıtlamalar, dahil olan ana 

paydaşlar, olası gelişmeler, düzenlenecek operasyonlar vb.)

Tarih/saat:

Aktivasyon Tarihi:

Olay Eylem Planının (OEP) Geçerlilik Süresi:

OEP Hazırlayan/Hazırlayanlar

OEP Onaylayan: (Görevi Adı Ve Tarih)

OEP’in Adı :

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                   

OLAY EYLEM PLANI STANDART FORMU 
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Dokuman No HAP.FR.07

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı :

Yer:

Sayfa Numarası :

Olay Eylem Planın adı 

(ad veya sayı verilebilir) ve 

Olay Eylem Planına kabul 

ediliş tarihi

Stratejiler

 (Olay Eylem Planı Standart Form'unda açıklandığı şekilde 

özet)

Bu Kayıt Belgesi,  hastane tarafından yapılan tüm  Olay Eylem Planlarını özetlemektedir. Her Olay Eylem Planının kaydedilmesi gerekmektedir 

(Olay Yönetim Ekibi tarafından geliştirilenler ve farklı Departmanlar ve Birimler tarafından geliştirilenler). Bu form, Olay Yönetim Ekibi 

tarafından kullanılmaktadır.

Başlangıç Tarihi:

Form-07

ÇEVRE HASTANESİ                       

OLAY EYLEM PLANI TAKİP KAYDI 

FORMU  

Taktik Yönler  ve Faaliyetler                       

 (ne, nerede, kim, ne zaman: kaydedilen 

ilerleme, başarılar, sınırlandırmalar; zayıf yönler 

ve  boşluklar; zaman çizelgesinden 

bahsedilmesi: ilgili Acil Müdale Planı’nın 

geçerliliği)
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Dokuman No HAP.FR.08

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Hasta   

Kayıt No

Tarih Saat Protokol 

No

TC Kimlik No Adı -Soyadı/Eşgal Geliş Şekli      
(Ayaktan,Ambulans vb.) 

Triyaj 

Kodu 

Yapılan               İlk 

Müdahale

Yönlendirilen        

Bölüm 

Not:

1) Olay adı değiştiğinde Hastane Giriş Kayıt  Formu yeniden  oluşturulacaktır.

 2) Triyaj alanında doldurulacaktır.

Olay Adı:

Cinsiyeti/Yaşı

Form-08

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                                                             

HASTANE GİRİŞ  KAYIT FORMU
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Dokuman No HAP.FR.09

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Saat Kan Basıncı Nabız SolunumSaturasyon Ateş

Not:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) Kullanılan bir form yok ise kullanılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                    

2) Hastanenin kullandığı hasta takip formunun üzerine bakıldığında ilk görülecek şekilde hasta kayıt no'su büyük puntolarla muhakkak yazılacaktır.

3) Hastanın ilk geldiği yerde doldurulmaya başlanır, hasta ile birlikte nakledilir ve doldurulmaya devam edilir.

Olay Adı:

Yönlendirildiği Yer Sonuçİstenilen Tetkikler

Şikayeti Vital Bulgular Muayene Bulguları

Adı-Soyadı/Eşgali:

Protokol No:

Hasta Kayıt No:
Tarih:

Triyaj Kodu:

Saat:

Form-09

Tc Kimlik No:

ÇEVRE HASTANESİ                                                 

HASTA DOSYASI FORMU 
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Dokuman No HAP.FR.10

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

  Hasta 

Kayıt No
Tarih Saat Protokol No Tc Kimlik No Adı -Soyadı/Eşgal

          Geliş Şekli                       
(Ayaktan, Ambulans vb.) 

İstenilen Tetkikler           
(USG, CT, Anjio vb.) 

Ameliyata 

Sevk Saati 

Yönlendirilen 

Bölüm

Sonuç ve Saati                
(Taburcu, Yatış, Sevk, Morg)

Form-10

Cinsiyeti/Yaşı

NOT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1-  

Olay  adı değiştiğinde Hasta Takip  Listesi yeniden oluşturulacaktır.

2-  Form Acil Servis, Ayaktan Tedavi Bölümü  ve Morg tarafından doldurulacaktır.

3-  Hasta Takip Listesi Morg Tarafında Doldurulduğunda sonuç kısmına ölüm nedeni yazılacaktır.                                   

Dolduran Bölüm :Olay Adı:

ÇEVRE HASTA TAKİP LİSTESİ FORMU 
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Form-11

Dokuman No HAP.FR.11

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Erişkin Pediatrik

 (< 14 yaş)

Erişkin Pediatrik 

(< 14 yaş)

Erişkin Pediatrik 

(< 14 yaş)

Erişkin Pediatrik 

(< 14 yaş)

Muayene Edilen Hasta Sayısı

Yatışı Yapılan Hasta Sayısı

Bekleyen Hasta Sayısı   

(Gözlemde olan hasta sayısı)

Ameliyatta Olan Vaka Sayısı

Yoğun Bakımda Yatan Hasta 

Sayısı
Dahili ve Cerrahi Branşlarda 

Yatan Hasta Sayısı*

Taburcu Edilen Hasta Sayısı

Sevk Edilen Hasta Sayısı

(Erişkin/Pediatrik)

Ölü Sayısı

Düzenleyen                                             

( Durum Değerlendirme 

Sorumlusu)

**Özel Durum Açıklaması 

Tarih:                        Saat:           

*Hastanın yoğun bakımda hangi  klinik adına yatırıldığı değil nerde yattığına göre kayıt yapılacaktır.

** Olayın özelliğine göre istenilen farklı bilgiler bu bölüme yazılacaktır( Mesleki bilgileri , genel durumları, yaş ve cinsiyet dağlımı vb.)

***Bilgiler gelen hasta son durum formundan kontrol edilerek alınacaktır .

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                          

HASTANE OLAY İSTATİSTİK FORMU 

Olay Adı:

   ***Acil  Servis ***Ayaktan       Tedavi ***Morg
Toplam
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Dokuman No HAP.FR.12

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra 

No
Protokol No Ad Soyad/Eşgal TC Kimlik No Cinsiyet ( K/E) Yaş Triyaj Kodu

İstanilen Tetkikler                 

( USG, CT, Anjio vb.)

Ameliyata 

Sevk Saati

Sonuç ve saati 

(Taburcu, Yatış, 

Sevk, Morg)

Açıklama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*Bu Form farklı birimler tarafından doldurulan Hasta Takip Listesi Formlarının birleştirilmesi ile oluşturulur.Hastane Olay İstatistik Formu ile uyumlu olmalıdır.

DÜZENLEYEN AD SOYAD UNVAN ONAYLAYAN AD SOYAD UNVAN

İMZA İMZA

Olay Başlangıç  Tarih ve Saati - Olay Bitiş  Tarih ve Saati: 

Form-12

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                                 

  HASTA SON DURUM LİSTESİ FORMU

Olay Adı:
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Dokuman No HAP.FR.13

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay adı

Alan/Birim/Bölüm Adı

Hazırlayan Adı Soyadı 

İrtibat Bilgileri (Telefon, E-posta)

Mevcut Personel Durumu

Çalışan Personel Sayısı

İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı

Uygun Görülen Çalışma Süresi

Bölüm Dışı Destek Personel Sayısı 

Yorumlar

Talepler ve Takibi Talep Eden Birim

Form-13

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                                   

DURUM RAPOR (İdari Birimler) 

FORMU 

Tarih:

Saat:

Mevcut Malzeme Durumu ve İhtiyaçlar

Ad-Soyad /İmza:
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Dokuman No HAP.FR.14

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay adı

Alan/Servis/Ünite Adı

Hazırlayan

İrtibat bilgileri (Telefon, E-posta)

MEVCUT YATAK DURUMU

Dolu Yatak Sayısı

Boş Yatak Sayısı

Sevk Edilebilecek Hasta sayısı 

Taburcu Edilebilecek Hasta Sayısı            

Boşaltılabilecek Toplam Yatak 

Sayısı (Muhtemelen Taburcu ve 

Sevk Olabilecek Hasta Sayısı)

Hemşire Sayısı

Hekim Sayısı

Hizmet Personel Sayısı                

(Temizlik ve Diğer)

Klinik Destek Personel Sayısı

Klinik Dışı Destek Personel Sayısı

Görüşler

SorumlularTalep edilen eylem ve bunun takibi

Rapor No:                         

Tarih:

Saat: 

İmza

Form-14

ÇEVRE HASTANESİ                                                                

DURUM RAPOR (Yataklı Servis ) FORMU         

MEVCUT PERSONEL DURUMU
Mevcut Tedarik Sistemi                      

(Lojistik Durum):
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Dokuman No HAP.FR.15

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

3

Alınan Eşyanın 

Adı-Soyadı: Telefon:

Adres:

5

1

CinsiSıra Renk Miktarı

2

15

8

7

4

Form-15

ÇEVRE HASTANESİ

HASTA EŞYASI TESLİM FORMU 

      Tarih :  …./…./….                                 Saat :

10

Açıklama

11

14

6

Teslim AlanTeslim EdenTeslim Eden Teslim Alan

     Yukarıda cinsi , miktarı ve birimi belirtilen malzemeler…………………………………………………….....tarafından 

………………………………isimli (Hastane Polisi/Sağlık Personeli/Hastane Nöbetçi Memuruna/Hasta yakınına ) teslim 

edilmiştir.     

9

12

13
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Dokuman No HAP.FR.16

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı:

Departman/Servis/Birim

Sayfa Numarası: 

Tarih /Saat Personelin Adı Soyadı
Personelin Bulunduğu 

Çalışma Alanı

Olay anında hastanede bulunan personel listesidir. Bu formu doldurmak için Olay Yönetim Ekibi derhal Departman/ Servis/ Birimlerden bilgi 

talebinde bulunmalıdır. 

Form-16

Olay Yönetim Ekibi Tarafından Kararlaştırılması 

Halinde Personelin Yeni Bir Çalışma Alanına 

Gönderilmesine İlişkin Yorumlar

ÇEVRE HASTANESİ                                       

MEVCUT PERSONEL KAYIT FORMU             

Başlangıç Tarihi: 
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Dokuman No HAP.FR.17

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı:

Departman/Servis/Birim

Sayfa Numarası:

Tarih/Saat Personelin adı Olağan Çalışma Alanı

Olay Yönetim Ekibi Tarafından Kararlaştırılması 

Halinde Personelin Yeni Bir Çalışma Alanına 

Gönderilmesine İlişkin Yorumlar

Genel olarak, geri dönen tüm personelin kaydı  Afet veAcil Durum Müdahale Planı’nda belirtildiği üzere bir toplanma noktasında yapılmalıdır ve nerede 

çalışacakları ile ilgili kısaca bilgi almaları için personele nereye gideceklerine ilişkin  (ilgili personel kimlik kartı ve görev yeleğini almışsa) talimat verilmelidir.  

ÇEVRE HASTANESİ                               

  GÖREVE GELEN PERSONEL KAYIT FORMU 

Form-17

Başlangıç Tarihi: 

 

Dokuman No HAP.FR.18

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Ad-Soyad

Kadrolu (K) 

Görevlendirme 

(G)

Kimlik No Görevi Toplam Süre
Servis Sorumlusu    

Adı-Soyadı/ İmzası

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Form-18

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                   

…………….PERSONELİ MESAİ TABLOSU FORMU                       

Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi /Saat:

Sıra No Başlangıç Tarih/Saat Bitiş Tarih/Saat İmza

1

12

Onaylayan :

Olay Adı:

Servis/Birim:

 Teslim Tarihi/Saati:

13

14

2
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Dokuman No HAP.FR.19

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı : Tarih : Saat :

Zarar Azaltma 

Var Olan / Potansiyel Tehlikeler 

(Biyolojik, Yapısal,Sistem,Trafik 

vb.)

Bölüm/Birim ve Lokalizasyon Alınması Gereken Tedbirler

Form-19

ÇEVRE HASTANESİ                                                                 

AFET EYLEM PLANI İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ 

FORMU   

                                                       

İş Güvenliği Yetkilisi.:

Alınan Tedbirler (İmza)

 
 

Dokuman No HAP.FR.20

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı :

Yer :      Başlangıç Tarihi :                                                  

Tarih ve saat Adı Soyadı Unvanı Görev yeri

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                        

ALANDA PERSONEL GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU  

Form-20

Görev Başlangıç ve                                             

Bitiş Tarihi
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Dokuman No HAP.FR.21

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra 

No
Tarih ve Saat Malzemenin Adı Türü (İçeriği, özelliği vb.) Miktarı Teslim Eden Teslim Alan Açıklama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Olay Yeri : 

 Başlangıç Tarihi :    

                                                  

Form-21

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                

ALANA MALZEME ( DEMİRBAŞ, İLAÇ, TIBBİ SARF V.B. ) 

GÖNDERME TAKİP FORMU  

Olay Adı :
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Dokuman No HAP.FR.22

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

İMZAS

TALEP EDEN 

AD SOYAD

UNVANI

ONAY TARİHİ

ONAY SAATİ

İMZA

ONAYLAYAN 

AD SOYAD 

UNVANI

TALEP TARİHİ

TALEP SAATİ

Hesap Kodu Birim Stok 

Mevcudu

Açıklama

Form- 22

ÇEVRE HASTANESİ

……………………… BİRİMİ

İLAÇ, TIBBİ SARF, DEMİRBAŞ V.B. TALEP 

FORMU

Sıra No Malzemenin Adı Türü

 (İçeriği, Özelliği 

vb.)

Miktarı
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Dokuman No HAP.FR.23

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Geri Teslim 

Zamanı

(Tarih/Saat)

Onaylayan 

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                              

MALZEME TAKİP FORMU       

Teslim Edilen /Alınan Malzeme :

Formun Teslim Tarihi/Saati

Saat Malzemenin Cinsi
Malzemenin 

Durumu
Teslim Eden Teslim Alan

Malzemenin 

Durumu
İmza

Form-23

Olay Adı:

Tarih:

Birim: 
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Dokuman No HAP.FR.25

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı:                              
Başlangıç Tarihi:

 Yer:  

Sayfa Numarası: 

Tarih ve Saat

Olayın Tanımı              

(Niteliği, boyutu, olası 

sonuçları)

Müdahaleler                                                

( Fon kaynağı, niteliği, erişim 

sağlanan yer, kim karar veriyor, kim 

ne yapıyor, ne zaman, nasıl, zaman 

çizelgeleri)

Koordinasyon 

Mekanizmaları ve Bilgi 

Paylaşımı                           

(Ne, nasıl, kiminle, ne 

zaman)

Kayıt Sorumlusu

Olay Yönetim  Ekibi tarafından kullanılacaktır.

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                              

 FİNANS  YÖNETİMİ KAYIT FORMU          

 

Form-25

İzleme, Takip ve Durum                         

(Ne, nasıl, kiminle, ne zaman)    

 
 

Dokuman No HAP.FR.26

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay adı:                              
 Başlangıç tarihi:

Yer:  

Sayfa Numarası: 

Tarih ve Saat

Olayın Tanımı               

 (Niteliği, kaynaklar, nakil, 

yöntemler, ekipman, 

malzemeler, vb.)

Müdahale 

(Beklenilen sonuçlar, kim ne yapıyor, ne zaman, 

nasıl, katkı sağlayan kişiler, tedarikçilerin irtibat 

bilgileri, zaman çizelgesi, vb.)

Koordinasyon Mekanizmaları 

ve Bilgi Paylaşımı                                  

(Ne, nasıl, kiminle, ne zaman)

Olay Yönetim Ekibi tarafından kullanılacaktır.

İzlem, Takip ve Durum                                          

(Ne, nasıl, kiminle, ne zaman) 

Kayıt Sorumlusu

Form-26

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                         

LOJİSTİK  YÖNETİMİ KAYIT  FORMU  
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Dokuman No HAP.FR.27

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay adı:                          
Başlangıç Tarihi:

 Yer:  

Sayfa Numarası: 

Tarih ve Saat  Olayın Tanımı              

(Niteliği, Boyutu, Olası 

Sonuçları, Bilgi Kaynağı)

Müdahaleler                                           

(Karar verenler kimler, Kim ne 

yapıyor, Ne zaman, Nasıl, Zaman 

çizelgesi)

Koordinasyon Mekanizmaları 

ve Bilgi Paylaşımı                                        

(Ne, Nasıl, Kiminle, Ne zaman)

Kayıt Sorumlusu

Form-27

Kurumlar Arası Koordinasyon, İş Güvenliği  ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından doldurulacaktır.

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                              

…..…………... YÖNETİMİ KAYIT FORMU       

İzleme, Takip ve Durum                               

(Nasıl, Ne zaman, Kim, Ne)
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Dokuman No HAP.FR.28

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Tarih ve Saat Paylaşılan Bilgi                                         

(Ne, nasıl ve kilit unsurlar)                                 

Bilgi Alıcısı                                                               

(Görevi ve adı, irtibat bilgileri)

Alınan Kararlar                                                                   

(Ne, neden, yeni irtibatın kurulma zamanı, nasıl)

Olay Yönetim Ekibi tarafından kullanılır   

Form-28

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                     BİLGİ 

YÖNETİMİ GENEL TAKİP FORMU 

Diğer İlgili Unsurlar ve Yorumlar

 
 

Dokuman No HAP.FR.29

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı

Olay Yeri

Sayfa Numarası: 

Tarih ve Saat

Paylaşılan Bilgiler, Kim Tarafından 

(OYE) ve Kiminle                          

(Departman, Servis ve Birim: Ad, 

görev, irtibat bilgileri)

Paylaşılan Bilgi Unsuru

(Yalnızca temel unsurlar)

Kararlaştırılan Eylemler 

(Ne, nasıl, kim, ne zaman, 

nerede)

Faaliyetlerin Takibi ve 

İzlenmesi

(Nasıl, ne zaman, kim, ne)

Form-29

ÇEVRE HASTANESİ  HASTANE İÇİNDE BİLGİ PAYLAŞIMI  TAKİP  FORMU 

Başlangıç Tarihi:
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Dokuman No HAP.FR.30

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Olay Adı

Olay Yeri

Sayfa Numarası

Tarih ve Saat Paylaşılan Bilgiler, Kim 

Tarafından (OYE) ve Kiminle 

(Kurum adı, kişi ad, görev, irtibat 

bilgileri)

Hastane müdahale yönetimindeki 

Görev ve Sorumluluklar

(Yalnızca temel unsurlar)

Kararlaştırılan eylemler

 (Ne, nasıl, kim, ne zaman, 

nerede)

Olay Yönetim Ekibi tarafından kullanılacaktır.

Faaliyetlerin Takibi ve İzlenmesi

(Nasıl, ne zaman, kim, ne)

Başlangıç Tarihi:

Form-30

ÇEVRE HASTANESİ SAĞLIK YETKİLİLERİYLE                                          

BİLGİ PAYLAŞIMI TAKİP FORMU 
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Dokuman No HAP.FR.31

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

ÇEVRE HASTANESİ

PSİKOSOSYAL RİSK ANALİZİ FORMU

İsim Soyisim/Telefon

Ev Telefonu/Cep Telefonu

ACİL BİR DURUMDA ULAŞILACAK KİŞİLERİN BİLGİLERİ

Ad  Soyad

Yaşınız/Cinsiyetiniz

İkametgah Adresiniz

Form-31

Varsa ihtiyaç belirtiniz..............................

Medeni Durumunuz

Tedavi gerektiren psikolojik bir hastalık geçirdiniz mi?

Kronik ve tedavi gerektiren bir hastalığınız var mı?

Sürekli kullandığınız bir ilaç veya özel bir gereksiniminiz 

var mı?

Kendinize zarar verici davranışlarınız oldu mu 

(bedeninize, kollarınıza kesiler atmak gibi)?

Alkol veya sigara gibi bağımlılık yapan maddeleri 

bırakmak amacıyla herhangi bir tedavi aldınızmı?

Herhangi bir engeliniz var mı? Varsa engel türünü 

belirtir misiniz?

Hanenizde engelli birey var mı? Varsa engellilik türünü 

belirtiniz

Varsa ihtiyaç belirtiniz..............................
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        Dokuman No HAP.FR.32

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

NOT

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU NOT

KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU NOT

İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU NOT

TIBBİ TEKNİK DANIŞMA KURULU NOT

TIBBİ TEKNİK DANIŞMA KURULU…….(Branş) NOT

ALAN SORUMLUSU

NOT

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

Form-32

Tarih ……/…../…..  - ……/…../……

Saat:  ……/….. - ……../………   

PARAF

 ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AFET VE ACİL DURUM SONLANDIRMA FORMU 

Olayın Adı:

Açıklama: Görevli pozisyonların aktivasyonu sona erdirildiğinde ve tüm kaynakların kullanımı sonlandığında doldurulacaktır. 

 Görevli pozisyonların aktivasyonunun sona erdirilmesi ve tüm kaynakların kullanımının sonlandırılması; sadece aşağıdaki 

kutucuklar doldurulduğunda, tüm malzemeler bakımları yapılmış şekilde teslim edildiğinde ve tüm dokümanlar Dokümantasyon 

Sorumlusu’na iletildiğinde mümkün olacaktır. Bölüm sorumluları, afet/acil durum sonlandırıldığında, formda kendilerine ayrılmış 

bölümü imzalamalıdırlar

bırakıldığı ve rutin operasyon prosedürlerine dönüldüğü bilgisi verildi.

TIBBİ BAKIM SORUMLUSU

HAP BAŞKANI 
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NOT

NOT

NOT

İŞ SÜREKLİLİĞİ SORUMLUSU NOT

HASTA YAKINI DESTEK SORUMLUSU

PERSONEL VE MALZEME  YÖNETİMİ SORUMLUSU NOT

DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU NOT

Dokümantasyon Birim Sorumlusuna sunuldu.

DOKÜMANTASYON SORUMLUSU NOT

ACİL DURUM SONLANDIRMA SORUMLUSU NOT

 SAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMETLERİ SORUMLUSU NOT

CİHAZ VE ARAÇ/GEREÇ SORUMLUSU  NOT

Müdahalede kullanılan  tüm malzeme ve ekipmanlar incelendi, temizlendi ve günlük kullanıma ya da depoya geri gönderildi.

Kalibrasyon veya tamir gereken tüm ekipmanlar bakım sürecine girdi.

SATINALMA  SORUMLUSU  NOT

Tüm   harcama formları ve diğer dökümantasyonlar  Dokümantasyon Birim Sorumlusuna sunuldu.

NOT

NOT

NOT

UYARILAR

Hazırlayan 

Ad Soyad:                                                                                                                                                 İMZA

Görevi:                                                                                                                                                     Uzmanlık Alanı:

Tarih/Saat:                                                                                                                                                Tesis Binası:

PARAF

HUKUK/TAZMİNAT  SORUMLUSU  

Tüm   harcama formları ve diğer dökümantasyonlar  Dokümantasyon Birim Sorumlusuna sunuldu.

TAHAKKUK SORUMLUSU  

Tüm   harcama formları ve diğer dökümantasyonlar   Dokümantasyon Birim Sorumlusuna sunuldu.

Tüm maliyet raporları tamamlandı.

BÜTÜN POZİSYONLAR

Tüm   harcama formları ve diğer dökümantasyonlar  Dokümantasyon Birim Sorumlusuna sunuldu.

Rolünüze ilişkin kullanılan tüm yanıt ve iyileşme ile ilgili tüm cihaz ve aletlerin tamiri yapıldı, şarj edildi, eksikleri tamamlandı ve 

depoya gönderildi.

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

PARAF

ALTYAPI SORUMLUSU

Tüm iletişim ekipmanı hazırlıklı olma sürecine geri döndü.

1. Telsizler ve bataryalar şarj merkezlerine yerleştirildi.

2. Yedek afet telefonları depoya gönderildi.

3. Uydu telefonları toplandı ve şarja yerleştirildi.

4. Hastane Olay Yönetimi Merkezi iletişim ekipmanları depoya gönderildi.

Yerleştirilen tüm bilgi teknolojisi ekipmanları toplandı, incelendi; olaya özgü tüm veriler kaldırılarak arşivlendi.

FATURALAMA/  MALİYETLENDİRME   SORUMLUSU  

Operasyon Bölüm Şefi tarafından alt yapı sistemleri ve ekipmanlar onarımdan geçirilmesi sağlandı ya da yeni bir hazırlık 

yapıldı.

GÜVENLİK SORUMLUSU

TEHLİKELİ MADDE (KBRN) SORUMLUSU
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Dokuman No HAP.FR.33

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Form-33

Bilgiler:

Olay:
( Bu bölüme bir veya iki cümle ile bilgi notunun hangi olay ve duruma istinaden hazırlandığı yazılacak.)

Olay;

a) Meydana geldiği tarih ve saat:

ÇEVRE HASTANESİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE 

PLANI RAPOR FORMU

b) Bildirilme tarih ve saati:

c) İhbarı yapan kişi /Birim:

d) Meydana geldiği yer /Birim:

e)Meydana geliş şekli*:

* (Eğer olay hastane kaynaklı ise; nerede, hangi nedene/ kime /nasıl ve neye bağlı olarak meydana geldiği ile nasıl geliştiği yazılacak.)

(Buraya olayın başlangıcı, sonlandırılış tarih ve saati yazılarak; toplam müdahale süresi bilgisi girilecek.)

5.Hazırlayan Personel/Yönetici

                 .../..../.....                                                      .../.../....                                                               .../.../....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Hazırlayanların raporu hazırlayıp bitirdiği saat ve tarih olarak yazılıp isimlerinin altına eklenecek.)

VIII. Çalışan Destek Hizmet Personel Sayısı:

IX. Olaydan etkilenen Hastane Personel Sayısı:

X.  Diğer etkiler ( Buraya vaka sırasında müdahale eden sağlık personeli, malzeme ve ekipmanların gördüğü zararlar yazılacak)

Alınan Tedbirler

(Devam eden olaylarda; planlanan sağlık tedbirleri ve ihtiyaçları yazılacak.) 

Sonuç

VII. Çalışan Hekim Sayısı:

Olaya Müdahale Bilgisi

a)Aktivasyon bilgileri (Buraya, hastanenin hangi birimlerinin sürece nasıl dahil olduğu yazılacak) :

b)Olaya özgü ekipman ve araç kullanımı bilgileri:

c)Olaya müdahil edilen diğer ekip ve paydaşlara ait bilgiler (Buraya, olaya müdahil olan diğer kamu kurumu ve STK bilgileri yazılmalıdır.):

V. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:

VI. Çalışan Sağlık Personeli Sayısı:

d)Olayın Sonuçları:

I. Ölü Sayısı (kimlikli ve kimliksiz) ( Total sayılar yazılacak):

II. Yaralı (Total sayılar yazılacak.):

III. Başka Hastaneye sevk edilen hasta sayısı:

IV. Ameliyat edilen hasta sayısı:
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Dokuman No HAP.FR.34

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

 Birim  Adı Cihaz Sayısı Yedek Cihaz Sayısı Sağlık Personel Sayısı Hekim sayısı

Hastane  başka özellikli hizmet sunuyorsa onlar için de ayrı form oluşturmalıdır.

Form-34

ÇEVRE HASTANESİ                                                                                                                                               

DİYALİZ BİLGİSİ FORMU 

Diyaliz Servis Konumu

 
 

Dokuman No HAP.FR.45

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra No Katılan Kişi Sayısı Eğitimi Veren Kişi /Kurum

  ÇEVRE HASTANESİ                                         

  HAP ……YILI EĞİTİM RAPOR FORMU                         

Form-45

Eğitimin YeriKonusu
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Dokuman No HAP.FR.46

Yayın Tarihi 01.12.2017

Rev. No 00

Rev.Tarihi

Sayfa No 1/1

Sıra No Konusu
Tatbikatın Şekli

Masabaşı/Uygulama
  Katılan Kişi Sayısı                                                                               Tatbikata Katılan Paydaş KurumlarTatbikata Katılan Paydaş Kurumlar

Form-46

ÇEVRE HASTANESİ                                         

  HAP ……YILI TATBİKAT RAPOR FORMU                         

Tatbikatın  Yeri

 
 

 

45. KAYITLARIN TUTULMASI VE ALTERNATİF PLANLAMA 
• Raporlama yükümlülüğü olan herkesin, durum raporlarını düzenli tamamlaması gerekir. Bu 

raporlar, komuta zincirinde yer alan bir sonraki kontrol düzeyi, 
harici katılımcı kurumlar ve ilgili paydaşlar bakımından özellikle 
önemlidir. 

• Olay Yönetim Ekibi, çeşitli birimlerden gerekli bilgileri sağlayacak, raporlama sıklığı ve rapor 
verilecek kişileri, kullanılması gereken form ve kayıtları, 
toplanması gereken verileri ve bu verilerin kim tarafından 
toplanacağını, işleme mekanizmalarını belirleyecektir. 

• Durum raporu başlıca şu başlıkları içermelidir: 
 Olayın tarifi (özet), 
 Kaynak talebi ve kaynakların kullanılabilirliği, 
 Hazırlık tarihi/zamanı, 
 Oluşan veya beklenen riskler, 
 Mevcut sorunlar ve olay eylem planları, 
 Yatakların kullanılabilirliği, personel tedarik durumu, 
 İletişim bilgileri, 
 Raporlama yapan kişinin imzası ve adı-soyadı. 

 

46. HAP’IN ONAYI 
 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü  
İnceleyenler  
Adı Soyadı:  
Unvanı:  
İncelediği Tarih:  
İmza:  

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü  
Onaylayan  
Adı Soyadı:  
Unvanı:  
Onayladığı Tarih:  
İmza: 
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Adı Soyadı:  
Unvanı:  
İmza: 

 
47. EKLER  

 EK1.Güvenli Hastane Kontrol Listesi 
 EK2.Kaiser Risk Analizi 

 

EK1.GÜVENLİ HASTANE  

KONTROL LİSTESİ 
(Hastanelerde Afet Güvenliği ve Afete Hazırlık 

Ön Değerlendirme Bilgisi) 
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BÖLÜM 1: 

HASTANE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 
1. Hastanenin adı: Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi 

 
2. Adresi: Cemal Sahir Sokak No:2 Mecidiyeköy ŞİŞLİ/İSTANBUL 

 
3. Hastane üst yöneticilerinin ad, soyad ve unvanları: Mustafa Uğur Aşıcıoğlu (Genel Müdür ), Murat 

Aşıcıoğlu (Genel Müdür Yard.), , Dilek Aşıcıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) 

4. Hastane afet/acil durum yöneticilerinin ad, soyad, unvan ve irtibat bilgileri: Halil Aksu, Mustafa Uğur 

Aşıcıoğlu, Muhittin Küllü, Sadettin Bursa, Sıdıka Zengin, İlknur Gönenç 

5. Hastane telefonu (il koduyla birlikte): 0212 2746925 

 
6. Hastane web-site ve e-posta adresi: www.cevrehastanesi.com.tr /cevre@cevrehastanesi.com.tr 

 
7. Hastanenin toplam yatak sayısı: 43 

 
8. Olağan durumlarda doluluk oranı: %65 

 
9. Toplam personel sayısı: 

a) Klinik personeli sayısı(hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer): 68 

b) Yönetici, idari, teknik, destek personel sayısı:92 
 

10. Hastanenin genel  tarifi: 

(Ait olduğu kurum,  kuruluş türü, sağlık hizmetleri ağındaki yeri, afet ve acil durum halinde rolü, yapı türü, hizmet 

verilen toplam nüfus,  olağan durum/afet ve acil durum bakımından hizmet bölgesi vb.) 

Özel Hastane, Genel, Betonorme, Merkez 

 

 

11. Hastanenin fiziksel dağılımı: 
 Hastanedeki ana binalarınlistesini yaparak, özelliklerini kısaca belirtiniz.Hastanenin yeri ve yerleşimini, hizmetlerin 

fiziksel dağılımı dahil, ilgili harita ve şemaları  sağlayarak, aşağıdaki kutuda çizimle gösteriniz. Gerekirse sayfa 

ekleyebilirsiniz. 
 

Tek ana bina, Toplam 10 kattan oluşmakta 

 

 

 

http://www.cevrehastanesi.com.tr/
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6. kat-Laboratuvar, Eczane, Arşiv, Estetik 

5. kat-Yatan Hasta Katı 

A katı- Ameliyathane, Yoğun Bakım 

4. Kat-Yatan Hasta Katı 

3. Kat-Yatan Hasta Katı 

2. Kat-Yatan Hasta Katı Ek Bina Yönetim 

1.Kat-Poliklinik-Yenidoğan Yoğun Bakım Ek Bina Yönetim 

Zemin-Acil Servis, ÜYTE 

1.Bodrum Katı-Poliklinik, Radyoloji 

2. Bodrum Katı-Makine Dairesi 

 

12. Hastanenintedavi ve ameliyat kapasitesi: 

Günlük rutin hizmetler bakımından mevcut  toplam yatak ve personel sayısını;  acil durum ve afetlerde hizmetleri 

genişleterek hastanenin azami (maksimum) kapasitesine ulaşmak üzere artırılabilecek kapasiteleri, hastanenin 

organizasyonunu dikkate alarak (bölüm ya da uzmanlık servislerine göre) belirtiniz. 
 

a. DAHİLİ TIP 

Bölüm ya da Servis 
Mevcut 
kapasite 
(yatak sayısı) 

Hastanenin 
afet/acil durum 
halinde azami 
kapasitesi 
(yatak sayısı) 

Planlanan 
personel 
sayısı 

Mevcut 
uygun 
personel 
sayısı 

Gözlemler 

Genel Dahiliye 2 2 3 3  
Pediatri - -    
Kardiyoloji - -    
Göğüs Hastalıkları - -    
Nöroloji - -    
Endokrinoloji - -    
Hematoloji - -    
Gastroenteroloji - -    
Dermatoloji 1 1 1 1  
Yanık Ünitesi - -    
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 

- -    

Psikiyatri/Psikoloji - -    
Diğer (belirtiniz) - -    
Diğer (belirtiniz) - -    
Diğer (belirtiniz) Çocuk 
Hastalıkları 

2 2 3 3  

TOPLAM 5 5 7 7  
 

b. CERRAHi 

Bölüm ya da Servis 
Mevcut 
kapasite 
(yatak sayısı) 

Hastanenin 
afet/acil durum 
halinde azami 
kapasitesi 
(yatak sayısı) 

Planlanan 
personel 
sayısı 

Mevcut 
uygun 
personel 
sayısı 

Gözlemler 

Genel Cerrahi 5 4 3 3  
Obstetri ve Jinekoloji 5 3 3 3  
Ortopedi ve Travmatoloji 5 3 3 3  
Üroloji 4 3 2 2  
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Otolarengoloji 4 3 1 1  
Oftalmoloji 3 3 1 2  
Nörocerrahi 5 4 2 2  
Plastik Cerrahi 3 3 2 2  
Kardiyovasküler Cerrahi - -    
Diğer (belirtiniz) - -    
Diğer (belirtiniz) - -    

TOPLAM 34 26 16 17  

 

 

 

 

c. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 

Bölüm ya da Servis 

Mevcut 
kapasite 
(yatak 
sayısı) 

Hastanenin 
afet/acil durum 
halinde azami 
kapasitesi 
(yatak sayısı) 

Planlanan 
personel 
sayısı 

Mevcut 
uygun 
personel 
sayısı 

Gözlemler 

Genel Yoğun Bakım 2 3 3 1  
Genel Ara Yoğun Bakım - -    
Kardiyovasküler Yoğun Bakım - -    
Pediatrik Yoğun Bakım - -    
Yanık Yoğun Bakım - -    
Yenidoğan Yoğun Bakım 2 3 4 3  
Diğer (belirtiniz) - -    

TOPLAM 4 6 7 4  
 

d. AMELİYATHANELER 

Bölüm ya da Servis 

Ameliyathane 
sayısı 
(rutin 
kapasite) 

Hastanenin azami 
ameliyathane sayısı 
(afet/acil durum için) 

Gözlemler 

Septik ameliyathane 2 3  
Aseptik ameliyathane 2 3  
Pediatrik ameliyathane - -  
Obstetri ve Jinekoloji ameliyathanesi 1 -  
Acil Durum ameliyathanesi - -  
Diğer (belirtiniz) - -  

TOPLAM 5 6  
 

e. KLİNİK VE DİĞER DESTEK HİZMETLERİ 

Bölüm, Ünite ya da Servis 
Planlanan 
personel sayısı 

Mevcut 
uygun personel 
sayısı 

Gözlemler 

Teşhis hizmetleri -   
Kan bankası hizmetleri -   
Eczane  2 1  
Medikal mühendislik ve bakım -   
Bina/kritik sistemler mühendislik ve bakım -   
Dekontaminasyon -   
Güvenlik 2 2  
Diğer (belirtiniz) -   
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TOPLAM 4 3  
 

f. AFET ve ACİL DURUM OPERASYONLARI 

Bölüm, Ünite ya da Servis 
Planlanan personel 
sayısı 

Mevcut 
uygun personel 
sayısı 

Gözlemler 

Hastane afet/acil durum 
operasyonları/olay yönetimi 
(komuta, kontrol, koordinasyon) 

3 3  

Lojistik yönetimi görevlileri 3 3  
Haberleşme ve bilgi yönetimi 
görevlileri 

6 6  

İdare (insan kaynakları, finans 
işleri görevlileri) 

5 5  

Basın (medya) sözcüleri 2 2  
Ambulans görevlileri -   
Sonraki sağlık kurumu/hastaneye 
sevk işleriyle görevli ekipler 

4 4  

Diğer (belirtiniz) -   

TOPLAM 23 23  

 

13. Operasyon kapasitesini artırabilecek alanlar  

Bir afet ya da acil durum halinde hastanenin kapasitesini artırmak üzere kullanılabilecek yer, alan ve 
boşlukların özelliklerini belirtiniz. Afet ve acil durumlarda hastanenin medikal ve diğer hizmetlerinin alan 
ve kapasitesini genişletmenin uygunluğunu değerlendirmede kullanılabilecek metrekare ölçüleri, 
kullanılabilir kritik sistemler ve diğer bilgileri belirleyiniz. Bu bilgiler arasında erişim, güvenlik ve su, enerji, 
haberleşme, atık yönetimi, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme gibi kritik hizmetlere yer veriniz. 
 

Yerler/ 
Alanlar 

Alan m2 Su Elektrik/ 
Enerji 

Telefon/ 
Haberleşme 

Gözlemler* 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

Yatan 
hasta 
katları 

500 X  X  X   

Ameliya
thane 

80 X  X  X   

Diğer 500 X  X  X   

Poliklini
k 

150 x  x  x   

         

         
 

Yerler/ 
Alanlar 

Alan m2 Su Elektrik/ 
Enerji 

Telefon/ 
Haberleşme 

Gözlemler* 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

         

         

         

         

         

         
* Her alanın kullanım özeliğine göre uygunluğunubelirtiniz (hastaneye yatırma, triyaj, ayakta tedavi, gözlem, 
personeldestek alanı vb.) 
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14. Ek bilgiler 

Hasta Odaları 2-3 yatak kapasitesine ulaşabilir. Koridorlar kullanılabilir.  

Ameliyathane katı A septik bölümler kullanılabilir. 

Diğer İdari ve Bekleme alanları kullanılabilir. 

Poliklinik odaları ve bekleme alanları kullanılabilir. 

 

 

   Değerlendiren yetkili  (adı, soyadı, imzası): 

 
 

 

BÖLÜM 2: 

GÜVENLİ HASTANE KONTROL LİSTESİ 
 

MODÜL 1: Hastanenin Güvenliğini ve Afet/Acil Durum Yönetimindeki 
Rolünü Etkileyen Tehlikeler 

 
 

 

1.1 TEHLİKELER 
 

 
TEHLİKE DÜZEYİ 

Hastane bu 
tehlikeyekarşı 
müdahaleyehaz
ırlanmalı mı 

EVET ise 
işaretleyin 

Gözlemler 
  

Tehlike 
yok 

Tehlike düzeyi 

Düşük Orta Yüksek 

1.1.1 Jeolojik tehlikeler 

Depremler 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya datehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri (sorumluluk bölgesini 
içerecek şekilde) ile ilgili deprem tehlikesi düzeyini jeoteknik zemin 
etütleri çerçevesinde değerlendirin. Hastanede deprem nedeniyle 
afet/acil duruma müdahale hazırlığıihtiyacını (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da yaralıların tedavisinde 
hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) belirleyin. 

 x   

  

Volkan aktivitesi ve püskürmesi 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıyla volkanik tehlike 
düzeyini değerlendirin.Değerlendirmede hastanenin volkanlara 
mesafesi, volkanikaktivite, lav akışı, gaz, toz, kül yayılması 
bakımından tehlikeye maruzluk durumunu dikkate alın. Hastanede 
volkan aktivitesi ya da püskürmesi nedeniyle afet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye 
maruz nüfusu ya da hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas 
alarak) belirleyin. 

x    

  

Kuru kütle hareketleri-Heyelanlar 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıyla heyelan 
(toprak/yer kayması) tehlikesi düzeyini değerlendirin. Heyelanlara 
sağlam olmayan toprak yapısının neden olabileceğini dikkatealın. 
Hastanede heyelanlar nedeniyle afet/acil duruma müdahale 
hazırlığıihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu 
esas alarak) belirleyin. 

x    

  

Tsunamiler 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıyladeniz altındaki 
sismik ya da volkanik hareketin yolaçabileceği tsunami tehlikesi 
düzeyini değerlendirin. Hastanede tsunami nedeniyle afet/acil 
duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki 

x    
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tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

Diğer jeolojik tehlikeler(örnek: kaya düşmesi, toprak 
çökmesi, moloz kayması)(Tanımlayın).............................. 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıyla yukarıda yer 
almayan diğer jeolojik olayları tanımlayın; tehlike türünü ve hastane 
için oluşturduğu tehlike düzeyini belirleyin.Diğer jeolojik tehlikeler 
nedeniyle hastanede afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını 
(sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) 
belirleyin. 

x    

  

1.1.2   Hidro-Meteorolojik tehlikeler 

1.1.2.1  Meteorolojik tehlikeler 

Kuvvetli fırtınalar 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıylabölgesel ve 
mevsimsel fırtınalar(kuvvetli rüzgar, kuvvetli fırtına, tam 
fırtına)bakımından tehlike düzeyini değerlendirin. Hastanede 
bölgesel, mevsimselkuvvetli fırtınalar nedeniyle afet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye 
maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

  
x 

    

Tornadolar (Hortumlar) 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıylatornado tehlikesi 
düzeyini değerlendirin. Hastanede tornado (hortum)nedeniyle 
afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını  (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

 
x 

 
 

    

Yerel fırtınalar 
Geçmişteki olayları dikkate alarak, hastane için çabuk gelişen yerel 
fırtınalarla birlikte şiddetli yağışın yol açabileceği sel ve diğer 
hasarlarla ilgili tehlike düzeyini değerlendirin. Hastanede yerel 
fırtınalar nedeniyle afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını 
(sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) 
belirleyin. 

  
x 

   
x 

 

Diğer meteorolojik tehlikeler(örnek: kum fırtınası, 
darbeli rüzgar)(Tanımlayın)................................................. 
Geçmişteki olayları dikkate alarak, hastane için risk oluşturabilecek 
diğer meteorolojik tehlikelerin tür ve düzeylerini  değerlendirin. 
Hastanede diğer meteorolojik tehlikeler nedeniyle afet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye 
maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

 
x 

 
 

    

1.1.2.2  Hidrolojik tehlikeler 

Akarsu taşkınları 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri (sorumluluk bölgesini 
içerecek şekilde) ile ilgili akarsu taşkın tehlikesi düzeyini  (dere ve 
nehir selleri) değerlendirin. Hastanede akarsu taşkınları nedeniyle 
afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

 
x 

     

Ani seller 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri ve geçmişteki olayları da dikkate alarak, hastanenin yeri 
bakımından şiddetli yağışların yolaçabileceği ani sel tehlikesi 
düzeyini değerlendirin. Hastanede ani sel nedeniyle bir afet/acil 
duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesinde 
tehlikeye maruz kalabilecek nüfusu esas alarak) belirleyin. 

 
 

 
x 

    

Fırtına dalgası 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri bakımından kuvvetli 
fırtınaların  yolaçabileceği fırtına dalgası tehlikesi düzeyini 
değerlendirin. Hastanede fırtına dalgası ve buna bağlı seller 
nedeniyle afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesinde tehlikeye maruz kalabilecek nüfus itibarıyla) belirleyin. 

 
x 

     

Islak kütle hareketleri-heyelanlar 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri itibarıylasuya doygun 
toprağın yol açabileceği heyelan tehlikesi düzeyini değerlendirin. 
Hastanede suya doygun topraktan kaynaklanan heyelanlar 

 
x 
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nedeniyle afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

Diğer hidrolojik tehlikeler(örnek: dağlık alan selleri, 
çığlar, kıyı selleri)(Tanımlayın)........................................... 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, yukarıda yer almayan diğer hidro-
meteorolojik tehlikeleri değerlendirin; tehlike türünü ve hastane 
için oluşturduğu tehlike düzeyini tanımlayın.Diğer hidrolojik 
tehlikeler nedeniyle hastanede afet/acil duruma müdahale hazırlığı 
ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas 
alarak) belirleyin. 

 
 
x 

     

1.1.2.3 Klimatolojik tehlikeler 

Ekstrem sıcaklıklar(örnek: sıcak hava dalgası, soğuk 
hava dalgası, ekstrem kış koşulları) 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri bakımından ekstrem 
sıcaklıklar ya da hava koşullarının oluşturabileceği tehlikedüzeyini 
değerlendirin; tehlike türünü ve hastane için oluşturduğu tehlike 
düzeyini tanımlayın. Hastanede ekstrem sıcaklıklar nedeniyle 
afet/acilduruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesinde tehlikeye maruz kalabilecek nüfusu esas alarak) 
belirleyin. 

  
x 

    

Büyük yangınlar (örnek: ormanlar, tarım alanları, 
meskun yerler) 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri bakımından hızla ve çevreye 
yayılan büyük yangıntehlikesidüzeyini değerlendirin. Büyük 
yangınlar  nedeniyle hastanenin afet/acil duruma müdahale hazırlığı 
ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da 
yanık yaralıların tedavisinde hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü 
esas alarak) belirleyin. 

  
 
X 

    

Kuraklık 
Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri dikkate alarak, hastanenin yeri bakımından kuraklık tehlikesi 
düzeyini değerlendirin. Hastanenin  kuraklık (ve yol açabileceği 
kıtlık) nedeniyle afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını 
(sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da yetersiz 
beslenmenin tedavisinde hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas 
alarak) belirleyin. 

  
 
X 

    

Diğer klimatolojiktehlikeler- İklim değişikliğiyle ilgili 
olanlar dahil  (ör.:deniz suyu seviyesinde 
yükselme)(Tanımlayın)......................................................... 
Tehlike haritalarını, geçmişteki olayları ve tehlike modellemelerini 
dikkate alarak,risk oluşturabilecekdiğer klimatolojik tehlikelerin 
hastane bakımından tehlike düzeyini değerlendirin. Hastanede diğer 
klimatolojik tehlikeler nedeniyle afet/acil duruma müdahale 
hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesinde tehlikeye maruz 
kalabilecek nüfusu esas alarak) belirleyin. 

  
 
X 
 

    

1.1.3   Biyolojik tehlikeler 
Epidemi, pandemi ve yeni ortaya çıkan hastalıklar 
Tüm risk değerlendirmelerini, hastanedeki geçmiş olayları ve 
spesifik patojenleri dikkate alarak epidemi, pandemi ve yeni ortaya 
çıkan (emerging)  hastalıkların hastane için oluşturduğu tehlike 
düzeyini değerlendirin. Hastanede epidemi, pandemi ve yeni ortaya 
çıkan hastalıklar nedeniyle afet/acil duruma müdahale hazırlığı 
ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da 
enfeksiyon hastalıkları olan hastaların tedavisinde hastanenin 
özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) belirleyin. 

  
 
X 

    

Gıda kaynaklı salgınlar 
Tüm risk değerlendirmelerini ve hastanenin bulunduğu yerdeki 
(sorumluluk bölgesini içerecek şekilde) geçmiş olayları dikkate 
alarak, hastane içingıda kaynaklı salgınlarla ilgili tehlike düzeyini  
değerlendirin. Hastanede gıda kaynaklı salgınlar nedeniyle afet/acil 
duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki 
tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

  
 
X 
 

    

Böcek istilası (örnek: enfestasyonlar) 
Tüm risk değerlendirmelerini ve hastanedeki geçmiş olayları dikkate 
alarak, hastanenin böcek-haşere istilası veya enfestasyon (sinek, 

  
X 
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pire, kemirgenler vb.) nedeniyle  tehlikelere maruz kalma düzeyini  
değerlendirin. Hastanede böcek istilası veya enfestasyona  karşı 
afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

Diğer biyolojik tehlikeler (Tanımlayın)...............yok......... 
Tüm risk değerlendirmelerini dikkate alarak,diğer biyolojik 
tehlikelerin hastane için oluşturduğu tehlike düzeyini değerlendirin. 
Hastanede diğer biyolojik tehlikeler nedeniyle afet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye 
maruz nüfusu ya da biyolojik tehlikelere maruz kalan hastaların 
tedavisinde hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) 
belirleyin. 

      

İnsan kaynaklı tehlikeler 

1.1.4   Teknolojik tehlikeler 
Endüstriyel tehlikeler (örnek: kimyasal, radyolojik) 
Endüstriyel tesislerle ilgili bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da 
tehlikeyle ilgili diğer bilgileri ve endüstriyel tehlikelerin yol açtığı 
geçmiş olayları dikkate alarak, hastanenin yeri  ve hastane 
sistemlerinin potansiyel kontaminasyonu ile ilgili endüstriyel tehlike 
düzeyini değerlendirin. Hastanede endüstriyel tehlikeler nedeniyle 
afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da endüstriyel tehlikelere 
maruz kalan hastaların tedavisinde hastanenin özellikleri itibarıyla 
rolünü esas alarak) belirleyin. 

  
X 
 

    

Yangınlar(örnek: bina yangını) 
Yerel tehlike haritalarını ya da  hastanenin içinde ve dışında bina 
yangını tehlikesiyle ilgili diğer bilgileri ve bina yangınlarıyla ilgili 
geçmişolayları dikkate alarak, hastane için yangın tehlikesi düzeyini 
değerlendirin. Hastanede bina yangınları nedeniyle afet/acil 
duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki 
tehlikeye maruz nüfusu ya da yanık hastalarının tedavisinde 
hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) belirleyin. 

   
 
X 

  
 
X 
 

Yangın 
söndürme, 
kurtarma –
koruma ve 
ilkyardım 
ekipleri 
kuruldu. 
Yangın 
tatbikatı 
yapıldı 

Tehlikeli maddeler 
(kimyasal, biyolojik, radyolojik) 
Yerel tehlike haritalarını ya da  hastanenin içinde ve 
dışında tehlikeli madde tehlikesiyle  ilgili (olay, 
kaza,ortama yayılma) diğer bilgileri ve tehlikeli 
madde dökülme-saçılma, sızıntısı ile ilgili 
geçmişolayları dikkate alarak, hastane için tehlikeli 
madde kaynaklı tehlikeyive hastane sistemlerinin 
potansiyel kontaminasyonunu değerlendirin. 
Hastanede tehlikeli madde kaynaklıafet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk 
bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da tehlikeli 
maddelere maruz kalan hastaların tedavisinde 
hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) 
belirleyin. 

Kimyasal 
 
 

  
X 
 

    

Biyolojik 
 

X 
 

     

Radyolojik 
 
 

  
X 
 

    

Enerji kesintileri 
Hastanenin bulunduğu yerde enerji kesintisiyle ilgili geçmişteki  
olayları dikkate alarak, hastane için enerji kesintisi tehlikesini 
değerlendirin. Hastanede enerji kesintisi kaynaklı afet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını belirleyin. 

   
X 
 

  Enerji 
kesintisiyle 
ilgili sorumlu 
bulunmaktadı
r. 

Su tedarikinde kesinti 
Hastanenin bulunduğu yerde su tedarikinde karşılaşılan kesintilerle 
ilgili geçmişteki  olayları dikkate alarak, hastane için su kesintisi 
tehlikesini değerlendirin. Hastanede su tedarikinde kesintiden 
kaynaklanan afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını 
belirleyin. 

  
X 
 

   Depolar 
mevcut 

Ulaştırma kazaları (örnek: hava, kara, demir, deniz-su 
yolları taşımacılığı) 
Geçmişteki büyük ulaştırma kazalarının kayıtlarını dikkate alarak, 
hastanenin ulaştırma kazaları nedeniyle afet/acil duruma müdahale 
hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu 
esas alarak) belirleyin. 

 
X 
 

     

Diğer teknolojik tehlikeler (örnek: hava kirliliği, yapı 
çökmeleri, gıda/su kontaminasyonu, nükleer) 

(Tanımlayın)............................................................................. 
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Bölgesel ve yerel tehlike haritalarını ya da tehlikeyle ilgili diğer 
bilgileri ve geçmişteki olayları dikkate alarak, hastane için diğer 
teknolojik tehlikelerideğerlendirin;tehlike türünü ve hastanenin yeri 
itibarıylaoluşturduğu tehlike düzeyini tanımlayın. Hastanede diğer 
teknolojik tehlikeler nedeniyle afet/acil duruma müdahale hazırlığı 
ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu ya da 
diğer teknolojik tehlikelere maruz kalan hastaların tedavisinde 
hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) belirleyin. 

X 
 

1.1.5   Toplumsal tehlikeler 

Hastane binasına ve çalışanlarına yönelik 
 güvenlik tehdidi 
Risk/tehdit değerlendirmelerini ve geçmişte hastaneyi ve çalışanları 
etkileyen güvenlik (emniyet) olaylarını dikkate alarak, hastane ve 
çalışanlar için güvenlik tehlikesi düzeyini değerlendirin. Hastane 
binası ve çalışanlarına yönelik güvenlik tehlikesi nedeniyle 
hastanede afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını belirleyin. 

  
 
X 
 

   
 
X 
 

 

Silahlı çatışma 
Silahlı çatışmalarla ilgili risk değerlendirmelerini ve geçmişte 
hastaneyi etkileyen olayları dikkate alarak, silahlı çatışma 
bakımından hastane için tehlike düzeyini değerlendirin. Silahlı 
çatışma nedeniyle hastanede afet/acil duruma müdahale hazırlığı 
ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu esas 
alarak) belirleyin. 

  x  X 
 

 

Toplumsal olaylar(gösteriler dahil) 
Toplumsal olaylarla ilgili risk değerlendirmelerini ve geçmişte 
hastaneyi etkileyen olayları dikkate alarak, gösteriler ve toplumsal 
olaylarla ilgili olarak hastane için tehlike düzeyini değerlendirin. 
Gösteriler ve toplumsal olaylar nedeniyle hastanede afet/acil 
duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki 
tehlikeye maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

   
X 
 

  
X 
 

 

Kitlesel etkinlikler 
Kitlesel katılımlı etkinlikler  nedeniyle hastanede afet/acil duruma 
müdahale hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye 
maruz nüfusu esas alarak) belirleyin. 

   
X 

  
X 

 

Yerinden Olan Nüfus  
Risk değerlendirmelerini dikkate alarak, çatışma, toplumsal olay ve 
diğer sosyo-politik koşullar veya büyük ölçekli göç nedeniyle 
insanların yerinden olması halinde hastane için tehlike düzeyini 
değerlendirin. Yerinden olan nüfus nedeniyle hastanede acil 
afet/acil duruma müdahale hazırlığı ihtiyacını belirleyin. 

  
X 
 

    

Diğer toplumsal tehlikeler(örnek:patlama, terörizm) 
(Tanımlayın)............................................................................. 
Risk değerlendirmelerini, bölgesel ve  tehlikeyle ilgili diğer bilgileri 
ve geçmiş olayları dikkate alarak, diğer toplumsal tehlikeleri 
değerlendirin; tehlike türünü ve hastanenin yeri 
itibarıylaoluşturduğu tehlike düzeyini tanımlayın. Diğer toplumsal 
tehlikeler bakımından hastanede afet/acil duruma müdahale 
hazırlığı ihtiyacını (sorumluluk bölgesindeki tehlikeye maruz nüfusu 
ya da diğer toplumsal tehlikelere maruz kalan hastaların tedavisinde 
hastanenin özellikleri itibarıyla rolünü esas alarak) belirleyin. 
 

   
 
 
X 
 

   

 

1.2 ZEMİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

Sıvılaşma 
Hastanenin kurulu bulunduğu alanın jeoteknik zemin etüdünü 
dikkate alarak, suya doygun ve gevşek toprakaltından kaynaklanan 
tehlikelere maruzluk düzeyini belirleyin. 

 
X 

     

Killi toprak 
Zemin haritalarını ve tehlikeyle ilgili diğer bilgileri dikkate alarak, 
hastanenin killi topraktan kaynaklanan tehlikelere maruzluk 
düzeyini belirleyin. 

 
X 

     

Sağlam olmayan yamaçlar 
Jeoloji haritalarını ve tehlikeyle ilgili diğer bilgileri dikkate alarak, 
hastanenin yamaçların varlığından kaynaklanan tehlikelere 
maruzluk düzeyini belirleyin. 

 
X 

     

 
Modül 1/ Yorumlar-Açıklamalar: 
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Değerlendiren yetkili  (adı, soyadı, imzası):  

 

 

MODÜL 2: Yapısal Güvenlik 
 

 

2.1 HASTANE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN ÖNCEKİ OLAYLAR 
 

Güvenlik Düzeyi 
(ilgili kutuyu x ile işaretleyin) Gözlemler 
Düşük Orta Yüksek 

1. Hastane binası/binalarında geçmişte görülen ağır yapısal hasar/kusur 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Ağır hasar ve onarım yapılmadı;   Orta = Orta hasar ve bina 
kısmen onarım gördü;   Yüksek =Az ya da hiç hasar, veya bina tamamen onarıldı. 
GEÇMİŞTE HASTANE ÇEVRESİNDE BÖYLE BİR OLAY MEYDANA GELMEMİŞSE KUTULARI BOŞ 
BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

   Hastane 
bina etüdü 
yapıldı 

2.  Hastane geçerli güvenlik standartlarına uygun yapıldı  ve/veya onarıldı 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük= Geçerli güvenlik standartları uygulanmadı;   Orta = Geçerli 
güvenlik standartları kısmen uygulandı;  Yüksek = Geçerli güvenlik standartları tam uygulandı 

 X   

3.Hastanenin yapısal davranışını etkileyecek şekil değişikliği  ya da 
modifikasyon  
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Yapının performansını büyük ölçüde etkileyecek büyük 
çaplı şekil değişikliği veya modifikasyonlar yapılmıştır; Orta = Yapının performansını az ölçüde 
etkileyecek orta derecede şekil değişikliği ve/veya modifikasyonlar yapılmıştır; Yüksek = 
Önemsiz şekil değişikliği ve/veya modifikasyonlar yapılmıştır; hiçbir modifikasyon 
yapılmamıştır; veya büyük çaplı şekil değişikliği ve/veya modifikasyonlar yapının davranışını 
güçlendirmek için yapılmıştır ya da hiçbir olumsuz etkisi yoktur. 

  
 
X 
 

 Hastane 
bina 
dayanıklılık 
testi 
yaptırılmışt
ır 

 

2.2 YAPI BÜTÜNLÜĞÜ 
 

4.  Yapısal sistem tasarımı 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Zayıf yapısal sistem tasarımı;   Orta = Orta yapısal sistem 
tasarımı;   Yüksek = İyi yapısal sistem tasarımı. 

  
X 

 Bina etüt 
çalışmasına 
göre 
işaretlenmişti
r. 

5. Binanın durumu 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Giriş ve ilk katlarda çatlaklar;hava koşullarının ya da bina 
yaşlanmasının yol açtığı önemli bozulmalar var; Orta = Hava koşullarının ya da bina 
yaşlanmasının yol açtığı bazı bozulmalar var;  Yüksek= Çatlak ya da bozulma gözlenmiyor. 

   
X 

 

6.  Kullanılan yapı malzemesinin durumu 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Kabuk döküntülü paslanma; 3mm’den büyük çatlaklar 
(beton), aşırı deformasyon (çelik ve ahşap);   Orta = 1 ila 3 mm arası çatlaklar  (beton), orta 
derecede ve gözle görülür deformasyon (çelik ve ahşap) veya paslanma var;   Yüksek = 1 
mm’den küçük çatlaklar (beton); gözle görülür deformasyon yok; paslanma yok. 

   
X 

 

7.  Yapısal olmayan elemanların yapıyla etkileşimi  
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Bölme duvarları yapıya esnemez (rijit) biçimde bağlı, asma 
tavan veya fasatlar  yapıyla karşılıklı etkileşimde, (yapısal olmayan)  elemandaki hasarın yapı 
üzerinde önemli etkisi olabilir ; Orta = Yapısal olmayan elemanlardan bazıları yapıyla karşılıklı 
etkileşimde, hasar yapıyı etkilemeyecektir; Yüksek = Yapıyı etkileyen hiçbir yapısal olmayan 
eleman bulunmamaktadır. 

   
X 

 

8.  Binaların yakınlığı (deprem kaynaklı vurma)  
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Aralık bitişik iki binadan kısa olanın yüksekliğinin yüzde 
0.5’inden az;Orta= Aralık bitişik iki binadan kısa olanın yüksekliğinin yüzde 0.5 ila 1.5’i 
arasında; Yüksek = Aralık bitişik iki binadan kısa olanın yüksekliğinin yüzde 1.5’inden fazla. 
HASTANE YÜKSEK/ORTA DERECELİ SİSMİK BÖLGEDE KURULU DEĞİLSE, KUTULARI BOŞ BIRAKIN 
VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

   
X 

 

9.  Binaların yakınlığı (rüzgar tüneli etkisi ve yangın)  
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Aralık 5 m.den az;  Orta= Aralık 5 ila 15 m. arasında; 
Yüksek = Aralık 15 m.den fazla. 

X 
 

   

10. Yapısal yedekleme 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Her yönde üçten az direnç aksı var; Orta = Her yönde üç 
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direnç aksı var ya da akslar ortogonal oryantasyona sahip değil; Yüksek = Binada her ortogonal 
doğrultuda üçten fazla direnç aksı var.  X 
11.  Yapı ayrıntıları (bağlantılar dahil) 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Mühendislik gördüğüne dair kayıt ve kanıt yok veya eski 
bir tasarım standardına göre yapılmış;   Orta = Önceki tasarım standartlarına göre inşa edilmiş 
ve geçerli standarda göre bir güçlendirme yok;   Yüksek = Geçerli standarda göre inşa edilmiş.  

  
X 

  

12. Kolon gücünün kiriş gücüne oranı 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Kirişlerin gücü kolonların gücünden belirgin biçimde 
fazla;   Orta = Kirişlerin gücü kolonların gücüyle benzer durumda;   Yüksek = Kolonların gücü 
kirişlerin gücünden fazla. 

  
X 

  

13.  Temel güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Temellerin standartlara (temel büyüklüğü, zemin etüdü) 
uygun tasarlandığını gösteren kanıt yok ve/veya hasar kanıtı var; hiçbir plan bilgisi yok;  
Orta = Temellerin standartlara uygunluğunu gösteren az sayıda kanıt (çizimler, zemin etüdü) 
var ve/veya orta derece hasar kanıtı var;  Yüksek = Temellerin standartlara uygun 
tasarlandığını ve hasar olmadığını gösteren güçlü kanıtlar var. 

  X  

14. Bina yapı planındaki düzensizlikler (rijitlik, kütle,direnç) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Şekiller düzensiz ve yapı üniform değil; Orta = Plan 
üzerinde şekiller düzensiz ancak yapı üniform; Yüksek = Plan üzerinde şekiller düzenli, yapının 
üniform bir planı var ve burulma yaratacak unsurlar bulunmuyor. 

   
X 

 

15.  Bina yüksekliklerinde düzensizlikler 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Belirgin biçimde süreksiz ya da düzensiz elemanlar, bina 
yüksekliklerinde belirgin farklılıklar var; Orta = Bazı süreksiz ya da düzensiz elemanlar, bina 
yüksekliklerinde bazı farklılıklar var; Yüksek = Süreksiz ya da düzensiz eleman yok, bina 
yüksekliklerinde küçük farklılık var ya da hiç yok. 

   
X 

 

16.Kat yüksekliklerinde düzensizlikler (rijitlik, kütle ve direnç) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Kat yüksekliklerindeki farklılık yüzde 20’den fazla;                    
Orta = Katlar benzer yüksekliklere sahip (farklılık yüzde 20’den az, yüzde 5’ten fazla);   Yüksek 
= Katlar benzer yüksekliklere sahip (farklılık yüzde 5’ten az). 

   
X 

 

17. Çatıların yapısal bütünlüğü 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Tek tarafa eğimli çatı ya da düz cam çatı ve/veya geniş 
saçaklar; Orta = Öndökümlü beton çatı, az meyilli beşik çatı, bağlantıları yeterli, geniş saçak 
yok; Yüksek = Donatıyla güçlendirilmiş beton çatı veya çok yüzeyli cam çatı, bağlantıları yeterli, 
geniş saçak yok. 

 
X 

   

18.  Çeşitli tehlikelerekarşı yapısal dayanıklılık (deprem ve kuvvetli rüzgar 
dışındaki diğer tehlikeler) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Hastanenin bulunduğu yerdeki tehlikelere karşı yapısal 
dayanıklılık düşük; Orta =  Yapısal dayanıklılık yeterli (yerinde yapısal risk azaltma önlemleri 
dikkate alınarak);   Yüksek = Yapısal dayanıklılık iyi (yerinde yapısal risk azaltma önlemleri 
dikkate alınarak). 

   
X 
 

 

 

Modül 2/ Yorumlar/Açıklamalar: 

 

(Bina tipleri, binaların yapısal sistemleri ve yaşlarını dahil edin. Hastane yerleşim planını, tüm binaların listesini ekleyin 

ve değerlendirme yapılan binaları işaretleyin.) 

 

 
 

 Değerlendiren yetkili  (adı, soyadı, imzası):  
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MODÜL 3: Yapısal Olmayan Güvenlik 
 

 

3.1   MİMARİ ELEMANLARIN GÜVENLİĞİ 
Güvenlik Düzeyi 
(ilgili kutuyu x ile işaretleyin) Gözlemler 
Düşük Orta Yüksek 

19.Yapısal olmayan elemanlarda ağır hasar ve onarım 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Ağır hasar var ve tamamlanmış onarım yok;Orta  = Orta 
hasar var, bina kısmen onarım görmüş;  Yüksek = Az hasarlıya da hasarsız veyabina tümüyle 
onarım görmüş. 
GEÇMİŞTE HASTANE ÇEVRESİNDE BÖYLE BİR OLAY MEYDANA GELMEMİŞSE KUTULARI BOŞ 
BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

   
X 
 

 

20.  Kapı, çıkış ve giriş yerlerinin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Kapılar, çıkış ve girişler kötü durumda, zarar görebilir ve 
zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir; 
giriş genişliği 115cm’den az;Orta= Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ancak zarar 
görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engellemez; veya giriş 
genişliği 115cm’den az;Yüksek= İyi durumda,bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da 
operasyonları engelleyecek zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel zarar sözkonusu; ve giriş 
genişliği 115 cm. ya da daha büyük. 

   
 
X 
 

 

21.  Pencere ve panjurların durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Pencere ve panjurlar kötü durumda, zarar görebilir ve 
zarar görmesibu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonlarıengelleyebilir 
(örnek: pencere camlarının dayanıklı olmaması); Orta=Kabul edilebilirdurumda, zarar görebilir 
ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları 
engellemez; Yüksek=İyi durumda, bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da 
operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel zarar sözkonusu; kritik 
servislere koruyucu cam (örnek: polikarbon cam, parçalanmayı önleyici film) takviyesi 
yapılmış. 

  
 
X 
 

  

22. Diğer  bina zarfı elemanlarının durumu ve güvenliği(örnek: cephe 
elemanları, dış duvarlar) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Bina zarfı kötü durumda, zarar görebilir ve zarar görmesi 
bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;   Orta= Kabul 
edilebilirdurumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, 
sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek= İyi durumda, bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel 
zarar sözkonusu. 

   
 
X 
 

 

23.  Çatının durumu ve güvenliği                
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Çatı kötü durumda, zarar görebilir ve zarar görmesi bu ve 
diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir; Orta= Kabul edilebilir 
durumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da 
operasyonları engellemez; Yüksek=  İyi durumda, bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya 
da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel zarar sözkonusu. 

   
 
X 
 

 

24.  Korkuluk ve parapetlerin durumu ve güvenliği   
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Korkuluk ve parapetler kötü durumda, zarar görebilir ve 
zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;   
Orta= Zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da 
operasyonları engellemez; Yüksek= Bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da 
operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel zarar sözkonusu. 

  
X 
 

  

25. Bina etrafındaki duvar ve çitlerin durumu ve güvenliği  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Bina çevresindeki duvar ve çitler kötü durumda, zarar 
görebilir ve zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları 
engelleyebilir;   Orta= Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer 
elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek=  İyi durumda, bu ve 
diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da 
önemsiz bir potansiyel zarar sözkonusu. 

  
X 
 

  

26.  Diğer mimari elemanların durumu ve güvenliği (örnek: pervazlar, 
süslemeler, bacalar, işaretlemeler)  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Diğer mimari eleman(lar) kötü durumda, zarar görebilir 
ve zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;   
Orta= Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek=  İyi durumda, bu ve diğer 
elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz 
bir potansiyel zarar sözkonusu. 

  
 
X 
 

  

27.  Hastane binalarının dışında hareket güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük =Yapının ya da yol ve kaldırımların kullanılamaması veya 
zarar görmesi binalara ulaşımı engelleyecek ya da yayalar için tehlike yaratacaktır; Orta = 
Yapının ya da yol ve kaldırımların kullanılamaması veya zarar görmesi yaya ulaşımını 

 X   
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engellemeyecek ancak araç ulaşımını engelleyecektir; Yüksek=Herhangi bir engel,  yaya ya da 
araç ulaşımını sekteye uğratacak bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel zarar sözkonusu. 

28.  Hastane binası içinde hareket güvenliği (örnek: koridor, merdivenler) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Engeller ve elemanların zarar görmesi bina içinde 
hareketi engelleyecek ve bina içindekiler için tehlike yaratacaktır; Orta=Engeller ve 
elemanların zarar görmesi insanların hareketini engellemeyecek ancak sedye, tekerlekli 
ekipman hareketini engelleyecektir;  Yüksek=Herhangi bir engel, insanların ya da tekerlekli 
ekipmanın hareketini sekteye uğratacak bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel zarar 
sözkonusu. 

  
X 
 

  

29.  İç duvarlar ve bölmelerin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = İç duvarlar ve bölmeler kötü durumda, zarar görebilir ve 
zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;   
Orta= Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek= İyi durumda, bu ve diğer 
elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz 
bir potansiyel zarar sözkonusu. 

   
X 
 

 

30.  Asma ve alçı tavanların durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Alçı ve asma tavanlar kötü durumda, zarar görebilir ve 
zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;   
Orta= Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek= İyi durumda, bu ve diğer 
elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz 
bir potansiyel zarar sözkonusu. 
HASTANEDE ALÇI YA DA ASMA TAVAN YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN; AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

  
 
X 
 

  

31. Asansör sisteminin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Asansör sistemi kötü durumda, zarar görebilir ve zarar 
görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;   Orta= 
Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ancak zarar görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, 
sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek=İyi durumda, bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel 
zarar sözkonusu. 
HASTANEDE ASANSÖR YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

  
 
X 
 

  

32. Merdiven ve rampaların durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Kötü durumda, zarar görebilir veya kullanım engellerinin 
olması bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;  Orta= 
Kabul edilebilir durumda, zarar görebilir ve engellerin olması bu ve diğer elemanların işlevini, 
sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek=İyi durumda, bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları sekteye uğratacak engeller ve zarar yok  ya da önemsiz 
bir potansiyel zarar sözkonusu. 
HASTANEDE MERDİVEN VE RAMPA YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

  
 
X 
 

  

33. Taban döşemelerinin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Taban döşemeleri kötü durumda, zarar görebilir ve zarar 
görmesi bu ve diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;  Orta= 
Kabul edilebilirdurumda, zarar görebilir ve zarar görmesibu ve diğer elemanların işlevini, 
sistemleri ya da operasyonları engellemez; Yüksek=İyi durumda, bu ve diğer elemanların 
işlevini, sistemleri ya da operasyonları sekteye uğratacak bir zarar yok  ya da önemsiz bir 
potansiyel zarar sözkonusu. 

   
X 
 

 

 

3.2   ALTYAPININ KORUNMASI, ERİŞİMİ ve FİZİKİ GÜVENLİĞİ 
 

34. Yerel tehlikeler bakımından hastane kritik servislerinin ve donanımının 
hastane binası içindeki yerleşimi 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Hiçbir koruyucu önlem yok; afet/acil durumlarda kritik 
servislerin ve hastane operasyonlarının zarar görmesi, aksaması ve kesintiye uğraması 
sözkonusu;  Orta= Kritik servisleri yerel tehlikelerden korumak üzere kısmen önlemler alınmış; 
afet/acil durumlarda kritik servislerin ve hastane operasyonlarının zarar görmesi, bazı 
kesintilere uğraması sözkonusu;  Yüksek=Kritik servisleri koruyucu çok sayıda önlem alınmış; 
afet/acil durumlarda kritik servislerin ve hastane operasyonlarının büyük olasılıkla kesintiye 
uğramadan ya da sınırlı ölçüde kesintiyle  sürdürülmesi sözkonusu. 

  
 
X 
 

  

35. Hastaneye erişim güzergahları 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Erişim güzergahlarının zarar görmesi ve engellerin varlığı 
erişimi, diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;  Orta= Erişim 
güzergahlarının zarar görmesi ve bazı engellerin varlığı erişimi ve işlevi sekteye uğratmaz;  
Yüksek=Diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları sekteye uğratacak engeller 
ve zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel engel ya da zarar sözkonusu. 

   
X 
 

 

36. Acil çıkışlar ve tahliye yolları 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Çıkış ve tahliye güzergahları açıkça işaretlenmemiş ve 
çoğu tıkalı durumda;  Orta= Çıkış ve tahliye güzergahlarının bazıları işaretlenmiş ve çoğunda 
engeller kaldırılmış;  Yüksek=Tüm çıkış ve tahliyegüzergahları açıkça işaretlenmiş ve engelsiz.  

   
X 
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37. Bina, donanım, çalışanlar ve hastaların fiziki güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Hiçbir bir önlem yok;  Orta= Bazı fiziksel koruma 
önlemleri alınmış (örnek: malzeme ve ekipmanın kilitli depolarda olması, malvarlığı izleme ve 
envanter denetimi);   Yüksek= Geniş bir yelpazede güvenlik önlemleri bulunuyor (örnek: 
tasarım ve plan, fiziksel bariyerler, kontrollü erişim ve kapı güvenlik sistemleri, kilitli depolar) 

  
X 
 

  

 

3.3   KRİTİK SİSTEMLER 
 

3.3.1   Elektrik sistemi 
38. Alternatif elektrik kaynaklarının kapasitesi  (örnek: jeneratörler) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Alternatif kaynak(lar) yok ya da kritik alanlarda talebi 
karşılama düzeyi  yüzde 30’danaz veyasadece elle çalıştırılabiliyor;Orta = Alternatif kaynak(lar) 
kritik alanlardaki talebi yüzde 31-70 düzeyinde karşılıyor ve kritik alanlarda10 saniyeden az  
sürede otomatik olarak çalışmaya başlıyor;  Yüksek = Alternatif kaynak(lar)  10 saniyeden az 
sürede otomatik olarak çalışmaya başlıyor vekritik alanlardaki talebi karşılama düzeyi yüzde 
70’ten fazla. 

   
X 
 

 

39. Alternatif elektrik kaynaklarının kritik alanlarda düzenli denetimi 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tam kapasite test aralığı 3 ay ve üzeri;  Orta = Tam 
kapasite test aralığı her 1-3 ay;   Yüksek= Her ay en az bir keztam kapasite test ediliyor. 

  X 
 

 

40. Alternatif elektrik kaynaklarının durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Alternatif kaynaklar yok; jeneratörler kötü durumda; 
koruyucu önlemler yok;Orta = Jeneratörler kullanılabilir durumda, kısmen koruma ve güvenlik 
sağlayan bazı önlemler mevcut;  Yüksek= Jeneratörler iyi durumda, iyi korunuyor ve acil 
durumlardadüzgün çalışabilir vaziyette. 

   
X 
 

 

41. Elektrik ekipmanı, kablolar, kablo borularının durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Elektrik ekipmanı, elektrik hatları,  kablolarve kablo 
boruları kötü durumda; koruyucu önlemler yok;Orta = Elektrik ekipmanı, elektrik hatları,  
kablolar ve kablo boruları kullanılabilir durumda, kısmen koruma ve güvenlik sağlayan bazı 
önlemler mevcut;  Yüksek=Elektrik ekipmanı, elektrik hatları,  kablolar ve kablo boruları iyi 
durumda, iyi korunuyor ve düzgün çalışırvaziyette. 

  
X 
 

  

42. Yerel elektrik tedarik sistemi için yedekleme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Yerel enerji tedarik sistemine sadece bir giriş var;  Orta = 
Yerel enerji tedarik sistemine iki giriş var;  Yüksek = Yerel enerji tedarik sistemine ikiden fazla 
giriş var. 

X 
 

   

43.  Kontrol paneli, aşırı yük şalteri ve kabloların durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Kontrol paneli ve diğer elemanlar kötü durumda; 
koruyucu önlemler yok;  Orta = Kontrol paneli ve diğer elemanlarkullanılabilir durumda, 
kısmen koruma sağlayan bazı önlemler mevcut;  Yüksek = İyi durumda, iyi korunuyor ve 
düzgün çalışır vaziyette. 

   
X 
 

 

44. Hastanenin kritik alanları için aydınlatma sistemi 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Aydınlatma düzeyi düşük; koruyucu önlemler yok;  Orta = 
Kritik alanlardaki aydınlatma yeterli, kısmen koruma sağlayan bazı önlemler mevcut;  Yüksek = 
Aydınlatma iyi düzeylerde ve koruma önlemleri mevcut. 

   
X 

 

45.  İç ve dış aydınlatma sistemlerinin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = İç ve dış aydınlatma sistemleri kötü durumda; koruyucu 
önlemler yok;  Orta = Kullanılabilir durumda, kısmen koruma sağlayan bazı önlemler mevcut;  
Yüksek = İyi durumda, iyi korunuyor ve düzgün çalışır vaziyette. 

   
X 

 

46. Hastane alanında bina dışında elektrik sağlayan sistemlerin varlığı 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Hastanenin taleplerini karşılamak üzere kurulu destek 
elektrik birimleri yok;  Orta= Hastane alanında kurulu destek elektrik birimleri var, ama  zarara 
veya kesintiye uğrayabilir; hastaneye yeterli enerji sağlamamaktadır;   Yüksek= Elektrik destek 
birimleri var, iyi korunuyor ve hastaneye afet/acil durum halinde yeterli enerji sağlamaktadır. 

  
X 
 

  

47.Elektrik tedariki ve alternatif kaynaklar için acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları yok;   Orta= 
Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynakmevcut değil;   Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

  
X 
 

  

3.3.2Telekomünikasyon sistemleri 
48.  Antenlerin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Antenler ve bağlantıları kötü durumda; koruyucu 
önlemler yok;  Orta = Antenler ve bağlantıları kullanılabilirdurumda, kısmen koruma sağlayan 
bazı önlemler mevcut;  Yüksek = Antenler ve bağlantılarıiyi durumda, emniyet altında ve 
koruyucu önlemler mevcut. 
HASTANEDE ANTEN YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

  
 

X 
 

  

49.  Düşük/çok düşük voltajlı sistemlerin durumu ve güvenliği(internetve 
telefon) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Düşük voltajlı sistemler kötü durumda; koruyucu 

   

X 
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önlemler yok;  Orta = Düşük voltajlı sistemlerkullanılabilirdurumda, kısmen koruma sağlayan 
bazı önlemler mevcut;  Yüksek = Düşük voltajlı sistemleriyi durumda, emniyet altında ve diğer 
koruyucu önlemler mevcut. 

50. Alternatif haberleşme sistemleri 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Alternatif haberleşme sistemleri yok, kötü durumda ya 
da çalışmıyor;  Orta = Hastane çapında alternatif haberleşme sistemi kullanılabilir durumda, 
ama her yıl test edilmiyor;  Yüksek = Alternatif haberleşme sistemi iyi durumda, en az her yıl 
test ediliyor. 

   
X 
 

 

51. Telekomünikasyon ekipmanı ve kablolarının durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Telekomünikasyon ekipmanı ve kabloları kötü durumda; 
koruyucu önlemler yok;  Orta = Ekipman ve kablolarkullanılabilirdurumda, kısmen koruma 
sağlayan bazı önlemler mevcut;  Yüksek = İyi durumda, emniyet altında ve tehlikelerden 
korunuyor. 

   
x 

 

52. Hastane dışındaki telekomünikasyon sistemlerinin hastanenin 
haberleşmesine etkisi 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Dışarıdaki telekomünikasyon sistemleri hastanenin 
haberleşmesinde önemli ölçüde parazit (enterferans) yaratmaktadır;  Orta = Dışarıdaki 
telekomünikasyon sistemleri hastane haberleşmesinde orta derecede parazit yaratmaktadır;  
Yüksek= Dışarıdaki telekomünikasyon sistemlerinin hastanehaberleşmesinde hiçbir parazit 
etkisi yoktur. 

   
 
x 

 

53. Telekomünikasyon sistemlerinin bulunduğu alanların güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Telekomünikasyon sistemlerine ayrılan alanlar kötü 
durumda; tehlikeler nedeniyle aksama riski yüksek; koruyucu önlemler yok;  Orta = 
Alanlarkullanılabilirdurumda, kısmen koruma sağlayan bazı önlemler mevcut;  Yüksek = İyi 
durumda, emniyet altında ve diğer koruyucu önlemler mevcut. 

  
X 
 

  

54.  Bina içi haberleşme sistemlerinin durumu ve güvenliği                          
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = İç haberleşme sistemleri yok ya da kötü durumda; 
koruyucu önlemler yok;  Orta = İç haberleşme sistemlerikullanılabilir durumda, ama alternatif 
sistemler yok;  Yüksek = İç haberleşme ve yedekleme sistemleri iyi çalışır durumda. 

  
x 

  

55. Standart ve alternatif haberleşme sistemleri için acil bakım ve 
iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   
Orta= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;   Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

  
 
X 
 

  

3.3.3Su tedarik sistemi  

56.  Hastane servis ve hizmetleri için gereken su rezervi 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Rezerv 24 saat ve daha az süreyle yeterli veya su tankı 
yok;  Orta = 24 saatten fazla, 72 saatten az süreyle yeterli; Yüksek = En az 72 saat yeterli. 

  X 
 

 

57.  Su depolama tanklarının yeri  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Su depolama tankların bulunduğu alandahizmetin 
aksama riski yüksek (örnek: yapısal, mimari ve/veya sistemsel zarar görebilirlik);Orta = Alan 
orta derecede aksama riskiyle karşı karşıya(örnek: yapısal, mimari ve/veya sistemsel zarar 
görebilirlik);   Yüksek = Alan görsel olarak tanımlanabilen risklere maruz değil (örnek: yapısal, 
mimari ve/veya sistemsel zarar görebilirlik). 
HASTANEDE SU DEPOLAMA TANKI YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

  
 
x 

  

58. Su dağıtım sisteminin durumu      
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Sistemin yüzde 60'ından azı iyi hizmet verebilir durumda;  
Orta=Yüzde 60 ila 80 düzeyinde iyi hizmet verebilir;Yüksek = Yüzde 80'den fazlası iyi durumda. 

   
x 

 

59. Ana dağıtım şebekesine alternatif su tedarik sistemi  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Afet/acil durum senaryosunda günlük talebin yüzde 
30'dan azını karşılar;   Orta = Afet/acil durum senaryosunda günlük talebinyüzde 30-80'ini 
karşılar; Yüksek =Afet/acil durum senaryosunda günlük talebin yüzde 80'den fazlasını karşılar. 

   
x 

 

60.  İlave (yedek)  pompalama sistemi  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Yedek pompa yok ve faal kapasite günlük minimum 
talebi karşılamıyor;  Orta = İlave pompalar kullanılabilirdurumda amagünlük minimum su 
talebini karşılamıyor;   Yüksek = Tüm ilave pompalar  ve yedek sistemler faal ve minimum su 
talebini karşılıyor. 

   
x 

 

61. Su tedarik sistemleri için acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   
Orta= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

  
x 

  

3.3.4Yangından korunma sistemi 
62. Yangından korunma (pasif) sisteminin durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Eleman(lar)zarar görebilir ve zarar görmesi bu ve diğer 
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elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyebilir;  Orta= Eleman(lar)zarar 
görebilir ve zarar görmesi işlevi engellemez; Yüksek=Bu ve diğer elemanların işlevini, 
sistemleri ya da operasyonları sekteye uğratacak bir zarar yok  ya da önemsiz bir potansiyel 
zarar sözkonusu. 

x 

63. Yangın/duman belirleme sistemleri 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Kurulu sistem yok;  Orta= Sistem kısmen kurulmuş veya 
bakım ve testleri sıklıkla yapılmıyor; Yüksek=Sistem kurulu ve bakımı düzenli yapılıyor, sıklıkla 
test ediliyor. 

   
X 

 

64. Yangın söndürme sistemleri (otomatik ve ellekullanılan) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Kurulu sistem yok;  denetim yapılmıyor; Orta= Sistem 
kısmen kurulmuş veya sistem kurulmuş, ama bakım ve test yapılmıyor;  denetim eksik ve 
hükümsüz; Yüksek=Sistem tam olarak kurulu ve bakımı düzenli yapılıyor, sıklıkla test ediliyor; 
denetimler eksiksiz ve güncel. 

   
X 

Yangın 
söndürme 
cihazları yıllık 
bakım 
yaptırılmakta
dır 

65. Yangın söndürme için su tedariki 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Yangın söndürme için kullanılacak sürekli bir tedarik 
kaynağı yok;  Orta= Yangın söndürme için kullanılacak sürekli bir tedarik kaynağı var; kullanım 
kapasitesi sınırlı ve bakım ve test yapılmamış; Yüksek=Yangın söndürme için kullanılacak 
sürekli ve kaydadeğer kapasiteye sahip bir tedarik kaynağı var; düzenli bakım ve sıklıkla test 
yapılıyor. 

   
X 
 

 

66. Yangından korunma sistemi için acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   
Orta= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

   
X 
 

 

3.3.5   Atık yönetimi sistemleri 

67. Tehlikeli olmayan atıksu sistemlerinin güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tehlikeli olmayan atıksu bertaraf sistemi yok ya da kötü 
durumda;  Orta= Sistem kullanılabilir durumda; ancak hizmete uygunluk ve bakımı ile ilgili hiç 
ya da yeterli kanıt yok;Yüksek=Atıksu bertaraf sistemi iyi durumda ve yeterli kapasiteye sahip, 
hizmete uygunluk ve bakımı kanıtlanabilir. 

   

x 
 

68. Tehlikeli atıksu ve sıvı atık güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tehlikeli atıksu bertaraf sistemi yok ya da kötü durumda;  
Orta= Sistem kullanılabilir durumda; ancak hizmete uygunluk ve bakımı ile ilgili hiç ya da 
yeterli kanıt yok;  Yüksek= Bertaraf sistemi yeterli kapasiteye sahip, hizmete uygunluk ve 
bakımı kanıtlanabilir. 

   

x 
 

69. Tehlikeli olmayan katı atık sisteminin güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Katı atık bertaraf sistemi yok ya da kötü durumda;                   
Orta= Sistem kullanılabilir durumda; ancak hizmete uygunluk ve bakımı ile ilgili hiç ya da 
yeterli kanıt yok;  Yüksek= Bertaraf sistemi iyi durumda ve yeterli kapasiteye sahip, hizmete 
uygunluk ve bakımı kanıtlanabilir. 

   
X 
 

 

70. Tehlikeli katı atık sisteminin güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tehlikeli katı atık bertaraf sistemi yok ya da kötü 
durumda;  Orta= Sistem kullanılabilir durumda; ancak hizmete uygunluk ve bakımı ile ilgili hiç 
ya da yeterli kanıt yok;  Yüksek= Bertaraf sistemi iyi durumda ve yeterli kapasiteye sahip, 
hizmete uygunluk ve bakımı kanıtlanabilir. 

   
X 
 

 

71. Hastane  atık yönetimi sistemlerinin tüm türleri için  
acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   
Orta= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

   
 
X 
 

 

3.3.6   Yakıt depolama sistemleri (gaz, benzin, dizel vb.) 
72. Yakıt rezervleri 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Rezerv 24 saat ve daha az süre için yeterli ya da yakıt 
tankı yok;  Orta = 24 saatten fazla, 72 saatten az süreyle yeterli; Yüksek =En az 72 saat süreyle 
yeterli olması teminat altında. 

  
X 

  

73.  Yer üstüyakıt tankları ve/veya silindirlerinindurumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Yakıt tankları kötü durumda; sabitleme ya da çevrili alan 
yok; tanklar tehlikeler dikate alınarak yerleştirilmemiş;  Orta = Yakıt tankları kullanılabilir 
durumda; sabitleme ve destekler büyük tehlikeler karşısında yetersiz; tankın bulunduğu  
çevrili  alanda bazı güvenlik ve emniyet önlemleri var;  Yüksek =Yakıt tankları iyi durumda; 
sabitleme ve destekler büyük tehlikeler karşısında iyi durumda; tankın bulunduğu  çevrili 
alanda uygun güvenlik ve emniyet önlemleri var. 
HASTANEDE BU HİZMETLER YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

  
 
 
X 
 

  

74.  Hastane binalarının uzağında güvenli yakıt depolama yeri 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Yakıt depolama erişimin mümkün olmadığı ve güvenli 
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olmayan bir yerde yapılıyor;  Orta = Depolama alanının durumu ve tehlikeler bakımından yeri 
kabul edilebilir özellikte; kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut; Yüksek=Alanın durumu ve 
yeri iyi, iyi korunuyor ve diğer koruyucu önlemler mevcut; yakıt tanklarına erişim mümkün. 
HASTANEDE YAKIT TANKI YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

x 

75.  Yakıt dağıtım sisteminin durumu, güvenliği (vana, hortum, bağlantı)                                      
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Sistemin yüzde 60'ından azı güvenli hizmet verebilecek 
durumda;  Orta = Sistem yüzde 60 ila 90 düzeyinde iyi hizmet verebilir ve otomatik kapatma 
vanaları var;  Yüksek = Sistemin yüzde 90'dan fazlası iyi çalışır durumda ve otomatik kapatma  
vanaları var. 
HASTANEDE YAKIT DAĞITIM TANKI YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

 
x 

   

76.Yakıt rezervleri ile ilgili acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   
Orta= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

   
x 

 

3.3.7Tıbbi gazlar  
77.  Tıbbi gaz depolama alanlarının yeri 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tıbbi gazların depolanması için önceden belirlenmiş 
yerler yok, ya da tıbbi gaz depolama alanlarında tehlikeler nedeniyle hizmetin aksaması riski 
yüksek; koruyucu önlemler yok ve depolama alanına  erişim mümkün değil;  Orta = Ayrılan 
alanların durumu ve yeri kabul edilebilir özellikte; kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut; 
Yüksek= Alanın durumu iyi, iyi korunuyor ve diğer koruyucu önlemler mevcut; depoyaerişim 
mümkün. 

 
 

  
X 
 

 

78. Tıbbi gaz tankları ve/veya tüpleri  için güvenli depolama yerleri  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Depolama alanlarındaki tıbbi gaz tankları ve tüpleri kötü 
durumda; koruyucu önlem yok, emniyet altında değil; personelin tıbbi gaz ve yangın 
söndürme ekipmanı eğitimi yok;  Orta =Depolama alanlarındaki tıbbi gaz tankları ve tüpleri 
kullanılabilir durumda; kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut; sabitleyici ve destekleyicilerin 
kalitesi yetersiz; personele ekipman kullanma eğitimi verilmiş; Yüksek=Depolama alanlarındaki 
tıbbi gaz tankları ve tüpleri iyi durumda, emniyet altında ve iyi korunuyor; sabitlemeler büyük 
tehlikeler için uygun kalitede;tıbbi gaz ve yangın söndürücü ekipman kalifiye personel 
tarafından kullanılıyor. 

   
 
X 
 

 

79.  Tıbbi gaz dağıtım sisteminin durumu ve güvenliği (vana, hortum, 
bağlantılar) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Sistemin yüzde 60'ından azı iyi hizmet verebilecek 
durumda;  Orta = Sistem yüzde 60 ila 80 düzeyinde iyi hizmet verebilir;  Yüksek = Sistemin  
yüzde 80'den fazlası iyi çalışır durumda. 

   
X 
 

 

80. Tıbbi gaz tankları, tüpleri ve ilgili ekipmanındurumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Hastane alanlarındaki tıbbi gaz tankları ve tüpleri kötü 
durumda; koruyucu önlem yok, emniyet altında değil;  Orta =Tıbbi  gaz tankları ve tüpleri 
kullanılabilir durumda; sabitleyici ve destekleyicilerin kalitesi yetersiz; kısmen koruyucu bazı 
önlemler mevcut;  Yüksek=Tıbbi gaz tankları ve tüpleri iyi durumda, emniyet altında ve iyi 
korunuyor; sabitlemeler büyük tehlikeler için uygun kalitede. 

   
X 
 

 

81.  Alternatif tıbbi gaz kaynaklarının varlığı      
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Alternatif kaynaklar yok;  Orta = Alternatif kaynaklar var 
ancak malzeme tedarik süresi 15 günden fazla;  Yüksek = Kısa sürede (15 günden az) devreye  
girecek yeterli alternatif kaynaklar var. 

 
X 

   

82. Tıbbi gaz sistemleri ile ilgili acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük= Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   
Orta= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;Yüksek= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

   
X 
 

 

3.3.8Isıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri / HVAC ( Heating, Ventilation, Air-Conditioning) 

83. HVAC ekipmanlarına ayrılan yerlerinuygunluğu 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = HVAC ekipmanı erişimin mümkün olmadığı  ve güvenli 
olmayan yerlerdebulunuyor; koruyucu önlemler yok;  Orta = HVACekipmanının bulunduğu 
alanlara erişim mümkün, bulundukları yerler güvenli; kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut;   
Yüksek =HVAC ekipmanının bulunduğu alanlara erişim mümkün, bulundukları yerler güvenli ve 
tehlikelere karşı korunuyor. 

   
X 
 

 

84. HVAC ekipmanlarına ayrılan yerlerin güvenliği     
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = HVAC ekipmanına erişimmümkün değil; ekipmanın 
güvenli çalışması ve bakımı için koruyucu önlemler yok;  Orta = HVAC ekipmanına erişim 
mümkün, kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut; Yüksek =HVAC ekipmanına erişim mümkün, 
geniş bir yelpazede koruyucu önlemler mevcut. 

   
X 
 

 

85. HVAC ekipmanlarının güvenliği , çalışma durumu (ör:kazan, boşaltım)  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = HVAC ekipmanı kötü durumda, bakım yapılmıyor; Orta = 
HVAC ekipmanıkullanılabilir durumda, kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut, düzenli bakım 
yok;  Yüksek = HVAC ekipmanı iyi durumda, emniyet altında ve tehlikelerden korunuyor 

   
X 
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(örnek: kaliteli sabitleme yapılmış); bakım, denetim ve ikaz sistemi testleri düzenli yapılıyor.  
86.  Sistem kanallarının uygun destekli, bina bölüm geçişlerinde kanal ve 
boruesnekliklerinin denetimli olması 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Destek önlemleri yokve bağlantılar esnek değil;   Orta= 
Destekler kabul edilebilir  durumda veya bağlantılar esnek;   Yüksek = Destekler iyi durumda 
ve bağlantılar esnek. 

  
x 

  

87.  Borular, bağlantılar ve vanaların durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Boruların yüzde 60'ından azı iyi durumda;  tehlikelere 
karşı sınırlı koruma var;  Orta = Yüzde 60 ila 80 düzeyinde iyi durumda;tehlikelere karşı kısmen 
koruyucu bazı önlemler mevcut, Yüksek = Yüzde 80'den fazlası iyi durumda, emniyet altında ve 
tehlikelere karşı korunuyor. 

  
X 
 

  

88. İklimlendirme (air-conditioning) ekipmanının  durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = İklimlendirme ekipmanı kötü durumda, emniyet altında 
değil; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda, kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut (örnek: 
sabitleme ve destek kalitesi yetersiz);   Yüksek =Ekipmaniyi durumda, emniyet altında ve 
tehlikelerden korunuyor (örnek: kaliteli sabitleme yapılmış). 

  
 

 
x 

 

89. İklimlendirme (air-conditioning) sisteminin çalışması(negatif basınç 
alanları dahil) 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Air-conditionsisteminin hastanede bölge (zone) kurma 
kapasitesi yok;  Orta =Air-conditionsistemi bölge oluşturabilir, ancak hastanenin yüksek risk 
alanları ile diğer alanları arasında hava sirkülasyonunu ayırabilecek kapasitesi yok;Yüksek =Air-
conditionsistemi hastanenin yüksek risk alanlarından gelen havayı izole edebilir; negatif basınç 
odaları mevcuttur. 

  
X 
 

  

90. HVACsistemleri ile ilgili acil bakım ve iyileştirme 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporları  yok;   Orta 
= Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, personele eğitim verilmiş, ama 
kaynak mevcut değil;Yüksek = Yazılı prosedürler var, bakım/denetim raporları  güncel, 
personele eğitim verilmiş, acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynaklar hazır. 

  

x 
  

 

3.4   EKİPMAN VE MALZEME 
 

3.4.1 Ofis ve depo mobilyası ve bilgisayar donanımı dahil (seyyar, sabit) ekipman 

91. Raflar ve raf malzemesinin güvenliği  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Raflar güvenli biçimde yerleştirilmemiş (veya deprem ve 
rüzgar hareketi olan bölgelerde rafların yüzde 20’sinden azı duvara sabitlenmiş);  Orta= Raflar 
güvenli biçimde yerleştirilmiş (ve deprem ve rüzgar hareketi olan bölgelerde raflar duvara 
sabitlenmiş) ve rafardaki malzeme yüzde 20 ila 80 düzeyinde emniyete alınmış;Yüksek = 
Rafların yüzde 80’den fazlası ve raflardaki malzeme güvenli biçimde yerleştirilmiş, duvara 
sabitlenmişve malzeme emniyet altında. 

 
 

 
 
x 

  

92.  Bilgisayar ve yazıcıların güvenliği  
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük=Bilgisayarları tehlikeden korumak için alınan önlem yok;  
Orta= Bilgisayarların yerleri güvenli, tehlikelere karşı kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut; 
Yüksek= Bilgisayarların yerleri güvenli, emniyet altında ve yeterli koruma önlemleri mevcut. 

   
x 

 

3.4.2  Teşhis ve tedavide kullanılan kullanılan tıbbi ekipman, laboratuvarekipmanı, malzemesi 
93.  Ameliyathane ve post-op uyandırma odasındakitıbbi ekipmanın 
güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük=Ameliyathanelerin yeri güvenli değil, ekipman eksik ya da 
kötü durumda veya koruyucu önlemler yok; Orta=Ameliyathanelerin yeri güvenli, ekipman 
kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut;Yüksek=Ameliyathanelerin 
yeri güvenli, ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

   
X 
 

 

94.  Radyoloji ve görüntüleme ekipmanının durumu ve güvenliği    
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Radyoloji ve görüntüleme ekipmanının yeri güvenli değil, 
ekipman eksik ya da kötü durumda veya koruyucu önlemler yok; Orta = Ekipmanın yeri 
güvenli, kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut;Yüksek = Ekipmanın 
yeri güvenli ve  iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

   
X 
 

 

95.  Laboratuvar ekipman ve malzemesinin durumu ve güvenliği                            
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Biyogüvenlik önlemleri zayıf, laboratuvar ekipmanı eksik 
ya da kötü durumda veya koruyucu önlemler yok; Orta = Biyogüvenlik önlemleri var, ekipman 
kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler mevcut;Yüksek = Biyogüvenlik 
önlemleri var, ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

   
X 
 

 

96.  Acil Servis ünitelerindeki tıbbi ekipmanın durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tıbbi ekipmaneksik ya da kötü durumda veya koruyucu 
önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler 
mevcut;Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

   
X 

 

97.  Yoğun bakım ve ara yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi ekipmanın 
durumu ve  güvenliği                                 
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Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Tıbbi ekipman eksik ya da kötü durumda veya koruyucu 
önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler 
mevcut;Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

X 
 

98.  Eczane bölümündeki ekipman ve mobilyanın durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Eczane ekipmanı eksik ya da kötü durumda veya 
koruyucu önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı 
önlemler mevcut;Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler 
mevcut. 

  
X 
 

  

99.  Sterilizasyon ünitelerindeki tıbbi ekipman ve malzemenindurumu ve 
güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Ekipman eksik ya da kötü durumda veya koruyucu 
önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler 
mevcut;Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

   
x 

 

100.  Acil obstetrik müdahale ve yenidoğan bakım ünitesindeki  tıbbi 
ekipmanın durumu ve güvenliği                                                                                                             
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Ekipman eksik ya da kötü durumda veya koruyucu 
önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler 
mevcut;  Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

   
x 

 

101.  Yanıklarda acil bakım için gerekli tıbbi ekipman ve malzemenin  
           durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Ekipman eksik ya da kötü durumda veya koruyucu 
önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler 
mevcut;  Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 

    
YOK 

102.  Nükleer tıp ve radyasyon terapisi ünitelerindeki tıbbi ekipmanın 
durumu ve güvenliği      
Güvenlik derecelendirmesi:  Düşük = Ekipman eksik ya da kötü durumda veya koruyucu 
önlemler yok; Orta = Ekipman kullanılabilir durumda ve kısmen koruyucu bazı önlemler 
mevcut;  Yüksek =  Ekipman iyi  durumda, emniyet altında ve koruyucu önlemler mevcut. 
HASTANEDE BU SERVİSLER YOKSA KUTULARI BOŞ BIRAKIN VE AÇIKLAMADA BELİRTİN. 

    
YOK 

103. Diğer servislerdeki medikal ekipmanın durumu ve güvenliği 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Ekipmanın %30'dan fazlası materyal  ya da fonksiyon 
kaybı riski altındadır ve/veya  ekipman tüm servisin faaliyeti için doğrudan ya da dolaylı risk 
oluşturmaktadır;Orta= Ekipmanın %10-30 kadarı kayıp riski taşımaktadır; Yüksek = Ekipmanın 
%10'dan azı kayıp riski taşımaktadır. 

   
X 
 

 

104. İlaçlar ve malzemeler 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;Orta= Mevcutmaksimum hastane kapasitesinde 72 
saatten az süre için yeterli; Yüksek = Maksimum hastane kapasitesinde en az 72 saat yeterli 
miktar teminat altında. 

   
X 

 

105. Steril enstrüman ve diğer materyal 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;  Orta= Mevcutmaksimum hastane kapasitesinde 72 
saatten az süre için yeterli; Yüksek = Maksimum hastane kapasitesinde en az 72 saat yeterli 
miktar teminat altında. 

  
X 

  

106. Özellikle afet/acil durum halinde kullanılan tıbbi ekipman 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;  Orta= Mevcutmaksimum hastane kapasitesinde 72 
saatten az süre için yeterli; Yüksek = Maksimum hastane kapasitesinde en az 72 saat yeterli 
miktar teminat altında. 

  
X 

  

107. Tıbbi gaz mevcudu 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = İhtiyacı karşılama süresi 10 günden az;  Orta= İhtiyacı 
karşılama süresi 10 ila 15 gün; Yüksek = İhtiyacı karşılama süresi en az 15 gün. 

  
X 

  

108. Mekanik volüm ventilatörleri 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;  Orta= Mevcutmaksimum hastanekapasitesinde 72 
saatten az süre için yeterli; Yüksek = Maksimum hastanekapasitesinde en az 72 saat yeterli 
miktar teminat altında. 

    
YOK 

109. Elektro-medikal ekipman 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;  Orta= Mevcut maksimum hastanekapasitesinde 72 
saatten az süre için yeterli; Yüksek = Maksimum hastanekapasitesinde en az 72 saat yeterli 
miktar teminat altında. 

  
X 

  

110. Yaşam destek ekipmanı 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;  Orta= Mevcutmaksimum hastanekapasitesinde 72 
saatten az süre için yeterli; Yüksek = Maksimum hastanekapasitesinde en az 72 saat yeterli 
miktar teminat altında. 

  
X 

  

111. Kardiyopulmoner arrest için malzeme, ekipman veya acil müdahale 
arabaları 
Güvenlik derecelendirmesi: Düşük = Yok;  Orta= Kardiyopulmoner acil durumlar için malzeme, 
ekipman (veya acil müdahale arabaları) iyi durumda, ancak maksimum hastanekapasitesinde 
72 saatten az süre için yeterli; Yüksek = Kardiyopulmoner acil durumlar için malzeme, 

  
 
X 
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ekipmanın(veya acil müdahale arabaları) iyi durumda olması teminat altında ve gereken 
malzeme maksimum hastanekapasitesinde en az 72 saat yeterli. 
 

Modül 3 / Yorumlar/Açıklamalar: 

Değerlendiren yetkili  (adı, soyadı, imzası):  

 

 

 

 

 

MODÜL 4: Afet ve Acil Durum Yönetimi 
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4.1 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN 
KOORDİNASYONU 
 

Güvenlik Düzeyi 
(ilgili kutuyu x ile işaretleyin) Gözlemler 

Düşük Orta Yüksek 

112.  Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Komisyonu  
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Komisyon yok, ya da 1-3 departman ya da disiplin temsil 
edilmektedir;   Orta = Komisyon var, 4-5 departman ya da disiplin temsil ediliyor, ancak 
fonksiyonlarını etkili biçimde yerine getirmiyor;   Yüksek =Komisyon var, 6 ya da daha fazla 
departman ya da disiplin temsil ediliyor ve fonksiyonlarını etkili biçimde yerine getiriyor. 

   
X 

 

113. Komisyon üyelerinin sorumlulukları ve eğitimi 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Komisyon yok  ya da üyeler bu konuda eğitimli değil ve 
sorumluluklar belirlenmemiş;   Orta = Komisyon üyeleri gerekli eğitimi almış ve resmi olarak 
görevlendirilmiş;   Yüksek =Tüm üyeler eğitim almış ve kendi rol ve sorumluluklarını aktif 
olarak yerine getiriyor. 

   
X 

 

114. HastaneAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (koordinatörü) atanması 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Hastanede afet/acil durum yönetimi koordinatörü olarak 
tanımlanmış bir yönetici yok;   Orta = Afet/acil durum yönetimi koordinasyon görevi 
biryöneticiye verilmiş ancak bu onun ana görevi değil;   Yüksek = Ana görevi afet/acil durum 
yönetimi koordinasyonuyla ilgili görevler olarak tanımlanmış bir yönetici var ve hastanenin 
hazırlık programının uygulanması rolünü yerine getiriyor. 

   
X 

 

115. Afet ve acil duruma müdahaleyi ve iyileştirmeyi güçlendirmek için  
hazırlık programı 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük  = Hazırlık, müdahale ve iyileştirmeyi güçlendirmek için bir 
program yok ya da varsa da uygulanan hazırlık faaliyeti yok;   Orta = Hazırlık, müdahale ve 
iyileştirmeyi güçlendirmek için bir program var ve bazı faaliyetler uygulanıyor;   Yüksek 
=Hazırlık, müdahale ve iyileştirmeyi güçlendirmek için bir program HAPkomisyonu 
yönlendiriciliğinde tam olarak uygulanıyor. 

   
X 

 

116. Hastane olay yönetim sistemi 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Hastane olay yönetim sistemi için bir düzenleme yok;  
Orta = Olay yönetim sistemi çerçevesinde kilit pozisyonlar için görevlendirme yapılmış ancak 
fonksiyonların yerine getirilmesi için yazılı prosedürler yok;   Yüksek =Hastane olay yönetim 
sistemi prosedürleri var ve farklı koordinasyon rol ve sorumluluklarını üstlenen  ve uygun 
eğitim verilen personel tarafından tam olarak uygulanıyor. 

   
X 

 

117. Acil durum operasyon merkezi  
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Merkezin yeri tanımlanmamıştır veya güvenli ya da 
emniyetli olmayan bir mekandır;  Orta = Merkez güvenli, emniyetli ve erişilebilir bir mekandır, 
ancak acil durumda hemen harekete geçilecek operasyonel kapasitesi sınırlıdır;Yüksek 
=Merkez güvenli, emniyetli ve erişilebilir bir mekandır ve acil durumda hemen harekete 
geçilecek operasyonel kapasitesiye sahiptir. 

  
X 

  

118. Yerel afet/acil durum yönetimi kurumları ile koordinasyon 
mekanizmaları ve işbirliği düzenlemeleri 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Düzenlemeler yok;  Orta = Düzenlemeler var ama tam 
olarak operasyonel değil; Yüksek =   Düzenlemeler  var ve tam olarak operasyonel. 

   
X 

 

119. Sağlık hizmetleri ağı  ile koordinasyon mekanizmaları ve işbirliği 
düzenlemeleri 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Düzenlemeler yok;  Orta = Düzenlemeler var ama tam 
olarak operasyonel değil;Yüksek =Düzenlemeler  var ve tam olarak operasyoneldir. 

   
X 

 

 

4.2  HASTANE AFET/ACİL DURUM MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME PLANLAMASI 
 

120. Hastane afet ve acil durum müdahale planı 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Müdahale planı belgeye dönüştürülmemiştir;  
Orta = Plan belge olarak tamamlanmıştır, ancak erişimi güçtür  ve güncel değildir ( son 
güncelleme tarihi 12 aydan fazladır); Yüksek =Plan tamamlanmıştır, erişimi kolaydır, en az yıllık 
olarak gözdengeçirilmekte/güncellenmektedir, planın uygulanması için gerekli kaynaklar 
mevcuttur. 

   
X 

 

121. Hastanenin olaya özel alt planları 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Olaya özel müdahale altplanları belgeye 
dönüştürülmemiştir;  Orta = Planlar belge olarak tamamlanmıştır, ancak kolayca 
erişilmemektedir ve güncel değildir (son güncelleme tarihi 12 aydan fazladır); Yüksek =Planlar 
belge olarak  tamamlanmıştır, erişimi kolaydır, en az yıllık olarak gözden 
geçirilmekte/güncellenmektedir, planın uygulanması için gerekli kaynaklar mevcuttur. 

   
X 

 

122. Planları aktive ve deaktive prosedürleri 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Prosedürler yok ya da sadece kağıt üzerinde var; Orta = 
Prosedürler var, personele eğitim verilmiştir ama prosedürler güncellenmemekte ya da yıllık 
olarak test edilmemektedir; Yüksek =Prosedürler günceldir, personele eğitim verilmiştir ve 
prosedürler yılda en az bir kez test edilmektedir. 

  X  

123. Hastane afet ve acil durum müdahale planı tatbikatları, değerlendirme 
ve düzeltme faaliyetleri 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = Müdahale planı ve alt planlar test edilmemektedir;    Orta 
= Müdahale planı ve alt planlar test edilmektedir, ancak yılda en az iki kez test 
edilmemektedir;  Yüksek =Müdahale planı ve alt planlar yılda en az iki kez test edilmekte ve 
tatbikat sonuçlarına göre güncellenmektedir. 

  
X 

  

124. Hastane iyileştirme planı 
Güvenlik derecelendirmesi:Düşük = İyileştirme planı belgeye dönüştürülmemiştir;                       
Orta = Plan belge olarak tamamlanmıştır, ancak erişimi güçtür ve güncel değildir (son 
güncelleme tarihi 12 aydan fazladır);  Yüksek =  Planbelge olarak  tamamlanmıştır, erişimi 
kolaydır, en az yıllık olarak gözden geçirilmekte/ güncellenmektedir. 

  
X 

  

 

4.3  HABERLEŞME ve BİLGİ YÖNETİMİ 
 

125. Acil durumda iç ve dış haberleşme     
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Modül 4 / Yorumlar/Açıklamalar: 

 

Değerlendiren yetkili  (adı, soyadı, imzası):  

EK2.KAİSER RİSK ANALİZİ 

Hastane Tehlike ve Zarar Görebilirlik Analizi

AÇIKLAMALAR:

 

Her bir tehlike için olay ve yanıt potansiyelini aşağıdak i kategorilerde ve belirtilen ölçüleri 

dikkate alarak değerlendirin.

OLASILIK aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 Bilinen risk

2 Geçmişe ait kayıtlar

3 Üretici/tedarikçi istatistikleri

Olaya YANIT (müdahale) aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 Olaya yerinde müdahale için toplanma süresi

2 Yanıt yeteneğinin genişliği

3 Geçmişteki başarılı yanıt uygulamaları

Olayın İNSANA ETKİSİ aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 Çalışanlar için yaralanma veya ölme potansiyeli

2 Hastalar için yaralanma veya ölme potansiyeli

Olayın MALA/MÜLKE ETKİSİ aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 Yenileme maliyeti

2 Geçici olarak yerine koyma maliyeti

3 Onarım maliyeti

Olayın İŞE ETKİSİ aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 İşin kesintiye uğraması

2 Personelin görev başında olamaması

3 Hastaların hastaneye ulaşamaması

4 Tedarikçilerin anlaşmaları ihlal etmesi

5 Cezai yaptırımların (para cezası, hapis veya mahkeme masrafı) uygulanması

6 Kritik malzemenin temininde kesintinin olması

7 Malzeme dağıtımında kesinti 

Olaya HAZIRLIK aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 Mevcut planların durumu

2 Eğitim ve tatbikatların gerçekleştirilme sıklığı

3 Sigorta

4 Yedekleme sistemlerinin varlığı

5 Toplumun sahip olduğu kaynaklar

İÇ KAYNAKLAR (iç yanıt) aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 Eldeki mevcut malzeme türleri

2 Mevcut malzemenin miktarı

3 Personel durumu

4 Hastanenin tüm tesisleri/bölümleri ile koordinasyon

DIŞ KAYNAKLAR (dış yanıt) aşağıdaki konuları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1 İlgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı anlaşma ve tatbikatlar

2 Kamu birimleri ve yerel yönetim kurumlarıyla koordinasyon

3 İl Sağlık Müdürlüğü ve bölgedeki sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon

4 Özel tedavi birimleri olan hastanelerle koordinasyon

Doğa kaynak lı, Teknolojik , İnsana Bağlı (doğrudan insan eliyle yaratılan) tehlikeler ve 

Tehlikeli Maddeler sayfalarının her birini tamamlayın.  Özet bölümü hastanenizin

 spesifik  ve toplu göreli risk ini  otomatik  olarak sıralayacaktır.
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TEHLİKE ve ZARAR GÖREBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ARACI

DOĞA KAYNAKLI OLAYLAR

ŞİDDET = (BÜYÜKLÜK - ZARAR AZALTMA)

OLAY

OLASILIK İNSANA 

ETKİSİ

MALA/MÜLKE 

ETKİSİ
İŞE ETKİSİ HAZIRLIK İÇ YANIT DIŞ YANIT

RİSK

Meydana gelme 

olasılığı

Ölüm ya da 

yaralanma 

olasılığı

Maddi (fiziksel) 

kayıp ve 

hasarlar

Hizmetlerin 

kesintiye 

uğraması

Önceden 

planlama

Zaman, etkililik, 

kaynaklar

Toplum /       

Yardımlaşma 

personeli ve 

malzemesi

Göreceli tehdit*

SKOR

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek          

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek         

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 - 100%

Kuvvetli/Tam fırtına 1 1 2 2 3 3 3 26%

Hortum 1 1 2 2 3 3 3 26%

Gökgürültülü şiddetli 

fırtına, sağanak
2 2 2 2 3 3 3 56%

Kar yükü, çığ 0 0%

Kar fırtınası (tipi) 1 1 1 2 1 1 1 13%

Buz fırtınası 0 0%

Deprem 3 3 3 3 2 2 2 83%

Tsunami, kıyı dalgası 1 3 3 3 3 3 3 33%

Sıcaklık uç değerleri 1 1 2 1 2 2 2 19%

Kuraklık 1 1 1 1 1 1 1 11%

Sel (dış) 2 1 3 3 2 1 1 41%

Büyük yangın (orman, 

tarım alanı, yerleşim)
1 2 3 3 2 1 1 22%

Heyelan 0 0%

Baraj taşkını 0 0%

Volkan aktivitesi 0 0%

Epidemi 2 2 0 3 1 1 1 30%

ORTALAMA SKOR 1,00 1,13 1,38 1,56 1,44 1,31 1,31 15%

*Yüzde artışı tehditte artışı gösterir.

16 RİSK    =      OLASILIK       * ŞİDDET

130 0,15 0,33 0,45  
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TEHLİKE ve ZARAR GÖREBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ARACI

TEKNOLOJİK OLAYLAR

ŞİDDET = (BÜYÜKLÜK - ZARAR AZALTMA)

OLAY
OLASILIK İNSANA 

ETKİSİ

MALA/MÜLKE 

ETKİSİ
İŞE ETKİSİ HAZIRLIK İÇ YANIT DIŞ YANIT

RİSK

Meydana gelme 

olasılığı

Ölüm ya da 

yaralanma 

olasılığı

Maddi 

(fiziksel) kayıp 

ve hasarlar

Hizmetlerin 

kesintiye 

uğraması

Önceden 

planlama

Zaman, etkililik, 

kaynaklar

Toplum /       

Yardımlaşma 

personeli ve 

malzemesi

Göreceli tehdit*

SKOR

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek         

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek  

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 - 100%

Elektrik arızası 2 2 2 2 2 2 2 44%

Jeneratör arızası 1 1 1 0 1 1 1 9%

Ulaştırma sorunu 0 0%

Yakıt yokluğu 1 0 1 2 1 1 1 11%

Doğalgaz yokluğu 1 0 0 2 2 1 1 11%

Su yokluğu 1 0 0 2 1 1 1 9%

Kanalizasyon arızası 2 1 2 2 2 2 3 44%

Buhar arızası 0 0%

Yangın alarmı arızası 1 1 1 1 1 1 1 11%

Haberleşme kesintisi 1 1 1 2 2 1 1 15%

Tıbbi gaz arızası 1 3 2 1 1 1 1 17%

Tıbbi aspirasyon arızası 1 0 0 0 1 1 1 6%

İklimlendirme sistemi 

(HVAC) arızası
1 0 1 1 1 1 7%

Bilgi sistemleri kesintisi 1 1 1 2 2 2 2 19%

Yangın (iç) 2 2 2 2 1 1 1 33%

Sel (iç) 1 0 2 2 1 1 1 13%

Tehlikeli maddeye 

maruzluk (iç)
1 1 1 1 1 1 1 11%

Malzeme/kaynak yokluğu 0 0%

Yapısal hasar 0 0%

ORTALAMA SKOR 0,95 0,68 0,89 1,16 1,05 0,95 0,95 10%

*Yüzde artışı tehditte artışı gösterir.

18 RİSK    =      OLASILIK       * ŞİDDET

108 0,10 0,32 0,32  
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TEHLİKE ve ZARAR GÖREBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ARACI

İNSANA BAĞLI OLAYLAR 

ŞİDDET = (BÜYÜKLÜK - ZARAR AZALTMA)

OLAY

OLASILIK İNSANA 

ETKİSİ

MALA/MÜLKE 

ETKİSİ
İŞE ETKİSİ HAZIRLIK İÇ YANIT DIŞ YANIT

RİSK

Meydana gelme 

olasılığı

Ölüm ya da 

yaralanma 

olasılığı

Maddi (fiziksel) 

kayıp ve 

hasarlar

Hizmetlerin 

kesintiye 

uğraması

Önceden 

planlama

Zaman, etkililik, 

kaynaklar

Toplum /       

Yardımlaşma 

personeli ve 

malzemesi

Göreceli tehdit*

SKOR

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek   

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 - 100%

Kitlesel yaralanmalı olay 

(travma)
1 1 1 2 3 1 2 19%

Kitlesel yaralanmalı olay 

(tıbbi/enfeksiyöz)
3 3 2 3 1 1 1 61%

Terör olayı, Biyolojik 1 3 3 3 3 3 3 33%

VIP Durumu 1 1 1 1 1 1 1 11%

Bebek Kaçırılması 1 1 1 1 1 1 1 11%

Rehin Alınma Durumu 2 2 1 2 2 1 2 37%

Toplumsal Olaylar 2 3 2 2 2 2 2 48%

İş Eylemi 0 0%

Adli Başvurular 1 1 1 1 1 1 1 11%

Bomba Tehdidi 2 2 2 2 2 2 2 44%

ORTALAMA SKOR 1,40 1,70 1,40 1,70 1,60 1,30 1,50 24%

*Yüzde artışı tehditte artışı gösterir.

14 RİSK    =      OLASILIK       * ŞİDDET

92 0,24 0,47 0,51  



Doküman No: HAP.PL.01      Yayın Tarihi:01.12.2017 26/277                                                     Rev.00  Rev.Tarihi: 

 

TEHLİKE ve ZARAR GÖREBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ARACI

TEHLİKELİ MADDELER (HAZMAT) İLE İLGİLİ OLAYLAR

ŞİDDET = (BÜYÜKLÜK - ZARAR AZALTMA)

OLAY
OLASILIK İNSANA 

ETKİSİ

MALA/MÜLKE 

ETKİSİ
İŞE ETKİSİ HAZIRLIK İÇ YANIT DIŞ YANIT

RİSK

Meydana gelme 

olasılığı

Ölüm ya da 

yaralanma 

olasılığı

Maddi (fiziksel) 

kayıp ve 

hasarlar

Hizmetlerin 

kesintiye 

uğraması

Önceden 

planlama

Zaman, etkililik, 

kaynaklar

Toplum /       

Yardımlaşma 

personeli ve 

malzemesi

Göreceli tehdit*

SKOR

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek         

0 = Olası değil

1 = Düşük

2 = Orta

3 = Yüksek    

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 = Olası değil

1 = Yüksek

2 = Orta

3 = Düşük / Yok

0 - 100%

Tehlikeli maddeye bağlı 

kitlesel yaralanmalı olay 

(Kurumdaki geçmiş olayda 

>= 5 kurban)

0 0%

Tehlikeli maddeye bağlı 

küçük ölçekli olay 

(Kurumdaki geçmiş olayda 

< 5 kurban)

0 0%

Kimyasal maddeye 

maruzluk (dış)
2 2 2 2 2 2 2 44%

Küçük-orta çaplı 

dökülme-saçılma (iç)
2 1 1 1 1 1 1 22%

Büyük çaplı dökülme-

saçılma (dış)
1 2 2 2 2 2 2 22%

Terör olayı, Kimyasal 1 1 1 1 3 3 3 22%

Radyolojik maruziyet (iç) 1 2 2 1 1 1 1 15%

Radyolojik maruziyet 

(dış)
1 3 3 3 3 3 3 33%

Terör olayı, Radyolojik 1 3 3 3 3 3 3 33%

ORTALAMA SKOR 1,00 1,56 1,56 1,44 1,67 1,67 1,67 18%

*Yüzde artışı tehditte artışı gösterir.

9 RİSK    =      OLASILIK       * ŞİDDET

86 0,18 0,33 0,53  
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HASTANE TEHLİKE ANALİZİ ÖZETİ
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Olasılık 0,33 0,32 0,47 0,33 0,35

Şiddet 0,45 0,32 0,51 0,53 0,43

Tehlikeye Özgü Göreceli Risk:                                        0,15 0,10 0,24 0,18 0,15

Bu doküman b ir Tehlike Etkilenme Değerlendirme Aracıdır. Kapsamlı b ir afet ve acil durum hazırlık programının ikamesi değildir. 

Bu değerlendirme aracını kullanan b ireyler ve/veya kurumlar hastane için her türlü afet tehlikesinin değerlendirilmesinde ve 

hastanede afet güvenliği ile ilgili yasa, yönetmelik  ve uygulamalar bakımından tek  sorumlu değildir. 
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BÖLÜM 2 
HASTANENİN, İMKAN VE KABİLİYETLERİ 

 
1.HASTANE BİNASININ FİZİKİ ÖZELLİKLERİ 
Alt Yapı ve Teknik Hizmetler: Hastanemizde teknik hizmetler Teknik Hizmetler çalışanları 
tarafından yürütülmekte olup bir afet durumunda da bu faaliyet devam edecektir. Alt yapı ve 
teknik hizmetlerin aksamadan düzenli olarak yürütülmesi için Teknik çalışarak, aksayan alt yapı ve 
teknik hizmetlerin hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesini sağlayacaktır. Hastane imkânları ile 
giderilebilecek arızaların onarımını yapmaktadır. Hastane imkânları ile giderilemeyen arızalar için 
Hastane dışından teknik personel çağrılabilecektir. Elektrik kesildiğinde jeneratörler otomatik 
devreye girer ve hastanenin elektriğini sağlar. Enerji merkezinde 1 adet jeneratör bulunmaktadır. 
Enerji merkezi dışındadır. Hastanemizde 40 ve 20 ton olmak üzere 2 adet içme su deposu suyu 
mevcuttur. Su depoları idareli kullanımla hastanenin 7 günlük su ihtiyacını karşılayacaktır.  
Haberleşme Hizmetleri: Hastanemizde hastane içi santral ile haberleşme mevcuttur. Bir afet 
durumunda telefonlar kilitlendiğinde, elektrik kesildiğinde veya santralin zarar görmesi halinde 
hastane içi haberleşme el telsizleri ile sağlanacaktır. Ayrıca telsiz telefonların kullanılabilmesi için 
Teknik servis elemanları derhal arızaya müdahale edecekler, giderilemeyen arızalar için ise Bakım 
sözleşmesi yapılan firma elemanları çağrılacaktır.  
İlk Tedavi alanı: İlk tedavi alanı olarak triyaj alanı kullanılacak (otopark) burada hastalar ilk 
değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra kırmızı, sarı ve yeşil alanlara yönlendirilecekler ve tedavileri 
bu alanlarda devam edecektir. İlk tedavisi yeterli olan hastalar (ayaktan tedavi edilen hastalar) 
dışında kalanlar ilgili birimlere gönderilecektir.  
Malzeme ve İlaç Tedariki: Hastalara ilk müdahale için gerekli tıbbi cihaz, sıhhi sarf malzemeleri ve 
ilaçlar hastane eczanesi ilaç depolarından veya “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
(madde 19) gereği temin edilecektir. Teknolojik gelişmeler sonucu malzeme ve cihazlarda yaşanan 
sık değişiklik, miatlı malzeme ve finansal zorluklar nedeniyle stoklama yapılamadığı için 
depomuzda yedek cihaz bulundurma yolu kullanılamamaktadır. Ancak miatlı olmayan ve standart 
olan malzemeler stoklanmış olup, belirli periyotlarla ihtiyaç hallerinde satın alınarak 
bulundurulmaktadır. 
 
2. TIBBİ, EVSEL NİTELİKLİ, TEHLİKELİ VE RADYOAKTİF VB. ATIK DEPOLARI  
 
Bu prosedür; Atıklar, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, ‘’Atık Yönetimi Yönetmeliği’’ “Ambalaj 
ve Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, 
“Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Hafriyat Toprağı, 
İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak sınıflandırılması yapılarak farklı 
renk ve özellikteki kaplarda ya da uygun alanlarda toplanır. 
2.1 Atıkların Kaynağında Ayrıştırılıp Toplanması 
Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım 
alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar 
Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri 
kazanılabilir atıklar: 
- kağıt 
- karton 
- mukavva 
- plastik 
- cam 
- metal v.b. 
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Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar: 
BaĢlıca kaynakları; 
I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları 
- Kültür ve stoklar 
- Ġnfeksiyöz vücut sıvıları 
- Serolojik atıklar 
- Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) 
II. Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler 
III. KullanılmıĢ ameliyat giysileri (kumaĢ, önlük ve eldiven v.b) 
IV. Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) 
V. Karantina atıkları 
VI. Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, 
VII. Enfekte deney hayvanı leĢleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler 
Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında 
ortaya çıkan vücut sıvıları: 
- Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik 
parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar) 
- Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri 
Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: 
- enjektör iğnesi, 
- iğne içeren diğer kesiciler 
- bistüri 
- lam-lamel 
- cam pastör pipeti 
- kırılmış diğer cam v.b 
Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel izleme tabi olacak 
atıklar 
- Tehlikeli kimyasallar 
- Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 
- Amalgam atıkları 
- Genotoksik ve sitotoksik atıklar 
- Farmasötik atıklar 
- Ağır metal içeren atıklar 
- Basınçlı kaplar 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp 
Çevre ve Orman Bakanlığı 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi 
Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliğinden alınan, Tablo I Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların 
Sınıflandırılması nda 
da belirttiği atıklarla sınırlı olmamakla birlikte sağlık kuruluşlarında 4 çeşit atık üretilmektedir. 
2.1.1. Evsel nitelikli atıklar: 
2.1.1.1. Genel Atıklar : Evsel nitelikli genel atıklar SİYAH renkli plastik torbalarda ayrıştırılarak gün 
içerisinde dolan 
poşetler kirli odalarında bulunan konteynerda toplanırlar. Çöp kutularının üzerinde Siyah Atık 
Torbasına Atılacaklar Etiketi yapıştırılmış olup atık üreticilerin doğru atığı siyah torbalara atması 
sağlanır. 
2.1.1.2. Ambalaj Atıkları: Kağıt-karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları 
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şartıyla MAVİ renkli plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları 
ise yine kontamine olmamaları şartıyla renkli plastik torbalarda toplanırlar. Mavi atıkların 
toplandığı çöp kutularının üzerinde bilgilendirici Mavi Atık Torbasına Atılacaklar Etiketi yapıştırılır. 
2.2.Tıbbi Atıklar: başta doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik elemanı 
olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile 
karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu 
kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve 
tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz. 
2.2.1. Tıbbi atık torbalarının teknik özellikleri aşağıda verilmektedir; 
Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, Orjinal orta yoğunluklu polietilen 
hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, 
 Çift kat kalınlığı 100 mikron olan, 
 En az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, 
 Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi ile 
“DİKKAT TIBBİ ATIK’’ ibaresini taşıyan KIRMIZI renkli plastik torbalardır. Tıbbi atıklar, evsel atık, 
tehlikeli atık ve radyoaktif atıklarla karıştırılmaz. Poşetler ¾’ü doluncaya kadar kullanılır; poşetin 
ağzı sıkıca kapatılır. 
Torbalar sıkıştırılmaz, boşaltılmaz, başka bir kaba aktarılmaz, geri kazanılmaz. 
2.2.2. Çöp torbaları en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü 
hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık 
sağlanır. 
2.2.3. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir şekilde sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz 
ve başka bir kaba aktarılmaz. 
2.2.4. Bulaşıcı sıvı atıklar, idrar v.b. atıkları ağızları kapatılarak Enfekte Atık muamelesi görürler. 
Direne edilmiş kanlar ve vücut sıvıları dren tüpleri ile beraber çift torbalama yöntemi ile kırmızı 
tıbbi atık torbasına atılır. 
2.2.5. Biyokimya ve Genetik laboratuvarlarında, tetkik materyali konulan plastik kaplar kullanım 
sonunda tıbbi atık torbalarına konularak toplanır. 
2.2.6. Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak yukarıda belirtilen torbalara 
konulur. 
2.2.7. Bulaşıcı hastalığı olan hastaların yemek artıkları ve yemek yenirken kullanılan tek kullanımlık 
malzemeler kullanım sonunda tıbbi atık torbalarına konularak toplanır. 
2.2.8. Hepafiltreler bakteri ve virüs tutucu özelliklerinden dolayı ara depoda depolanmazlar, 
filtreler değiştirildiğinde ana depoya tıbbi atık poşetinde bekletilmeden gönderilir. 
2.2.9. Atıkların toplanması işleminde “El Yıkama Talimatı’’ ve “Eldiven Kullanma Talimatı ”na 
uygun davranılır. 
2.2.10. Çöp torbaları üzerine toplayan kişinin adı -soyadı ve bölümü yazılı “Atık Toplama Etiketi” 
yapıştırılır. 
2.3.Kesici ve Delici Atık: Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve 
sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK” uyarısı taşıyan plastik Sarı Kutu içinde toplanır 
2.3.1.Kesici ve Delici Alet Toplama Kutusu (Sharp Box) Özellikleri 
 Su geçirmeyen, delinmeye karşı dirençli, plastik materyalden yapılmış olmalı, 
 Taban ve yanlardan su sızdırmamalı, 
 Devrilmesini ve sivri uçlu aletlerin saçılmasını önlemek için yüksek bir yerde tutulmalı, yere 

konulmamalı ve mümkün ise uygun bir alana sabitlenmeli, 
 Çalışma alanına uygun yerde bulunmalı, 
 Her alan için uygun büyüklükte ve yeterli sayıda bulunmalı 
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  Kapların üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” 
ibaresi bulunmalıdır. 

2.3.2.Kesici ve sivri uçlu aletlerle yaralanmaları önlemek için; 
 Kesici/sivri uçlu aletler kullanım sonrası bekletmeden sarı kutuya atılır. Bunun için özellikle hasta 

odalarında yapılan işlemlerde sarı kutunun sabitlenebildiği tedavi tepsileri kullanılır. 
 Eğer bu türde bir tepsi kullanılmıyorsa, kullanılan tedavi tepsisindeki tıbbi atıklar, işlem bittikten 

sonra dikkatlice toplanır ve atıklar kullanan kişi tarafından ayrıştırılır. 
 Kesici ve sivri uçlu aletlerle yapılan tedavide hasta işbirliğine yanaşmıyorsa kazaları önlemek için 

yardım istenir. 
 Tedavi sonrası iğne uçları kapatılmaz, iğne ve enjektör eğilip bükülmez. 
  İğne uçları sarı kutuya atılırken elle enjektörden ayrılmaz, kutunun üst kısmındaki boşluğ 

enjektör takılarak ucu çıkartılır. İğne uçları ayrılamayan enjektörler sarı kutuya direkt atılır. 
 Hastaya infüzyon uygulanırken üçlü musluk kullanılır, saplama yöntemi tercih edilmez. 

Yaralanmaları önlemek için, enjektör, bisturi gibi kontamine kesici atıklar kesinlikle atık 
poşetlerine açık olarak atılmaz. 

 Sarı kutu boşaltılmaz, sıkıştırılmaz, çalkalanmaz, geri kazanılmaz, aktarılmaz. Özellikle çocukların 
ulaşabileceği yerlere konulmaz. 

 Sarı kutunun değiştirilme zamanı: Sarı kutu en az haftada 1 kez ve ¾’ü doldukça 
temizlikhizmetlerinden sorumlu tedarikçi firma çalışanı ve özel bölümlerde yardımcı personel 
tarafından değiştirilir. Dolu sarı kutu kapağı kilitlenir ve kırmızı poşet içinde geçici atık deposuna 
taşınır. Poşet üzerine ait olduğu bölüm etiketi yapıştırılır. Yeni sarı kutu üzerine “Etiketleme 
Talimatı”na uygun olarak tarih bilgileri yazılır. 

2.4. Tehlikeli Atıklar: Genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal 
atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Atık Yönetimi 
Yönetmeliğine göre yapılır. 
2.4.1. Toksik, korozif (pH <2 ve pH >12), yanıcı (60 C üstünde) ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, 
şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olan atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilirler. 
2.4.2. Tehlikeli atıklarda dikkat edilmesi gereken nokta; bu atıkların yangın ve patlama gibi 
tehlikeli durumlar yaratabilme özellikleridir. Kimyasal atıklar teneffüs edildiklerinde veya cilde 
temas halinde zararlı sonuçlar doğurabilirler. 
2.4.3. Tehlikeli atıklar sağlam, sızdırmaz kap veya konteynırlara konularak korunurlar ve ağızları 
nakliye sırasında tehlikeye neden olmayacak şekilde iyice kapatılır. 
2.4.4. Bu kap veya konteynırların üzerinde, başkalarının kullanmaması ve dikkat çekmesi için 
Tehlikeli Atık Etiketi bulunur. 
2.4.5. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, 
yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz, depolanarak bertaraf edilmez. 
2.4.6. Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların çevreye 
zarar verecek şekilde sahada boşaltılması yasaktır. Atık yağlara su, çözücüler, PCB/PCT, toksik ve 
tehlikeli maddeler ile diğer maddelerin ilavesi ve farklı kategorilerdeki atık yağların birbiriyle 
karıştırılmaması esastır. 
2.4.7. Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve kullanımı “Tehlikeli Maddelerin 
Etiketlenmesi, Depolanması ve Dağıtımı Prosedürü”ne göre yapılır. 
2.4.8. Tehlikeli kontamine atık kutuları (katı atıklar ) sarı tehlikeli atık poşetinde 
2.5. Piller/Akümülatörler: Pillerin içeriğinde bulunan civa, kadmiyum ve kurşunun, kansere, 
nörolojik bozukluklara, akciğer hastalıklarına, kısırlığa yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle 
kullanılmış piller çöp değildir. 
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2.5.1. Kullanılmış piller depoya getirildikten sonra yerine yenileri verilir. Atık piller, iç ve dış 
yüzeyleri korozyona dayanıklı kolay taşınabilir, sızdırmaz, kırmızı renkte ve hacmi asgari 4 m3 veya 
daha fazla olması gereken konteyner içinde bulundurulur. 
2.5.2. Atık pil/akümülatörler, evsel ve diğer atıklarla karıştırılmaz, kesinlikle toprağa, suya, 
kanalizasyon sistemine, çöp konteynırına dökülmez, kazanlarda yakılmaz 
2.5.3. Atık pil/akümülatörler gelişigüzel herhangi bir yere bırakılmaz, çocuklardan uzak tutulur. 
2.5.4. Akümülatörler ise teknik servis tarafından alım yapılan firmaya teslim edilmek üzere 
sızdırmaz depoda ayrı bir alanda tutularak en kısa sürede teslimi sağlanır. ( 3 aydan fazla süre 
depoda bekletilmez. ) 
2.6. Farmasötik ve sitotoksik atıklar; Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı 
bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve 
bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları. 
2.6.1. İmha edilen ilaçlar eczacı tarafından “İlaç İmha Formu”na kaydedilir. 
2.7. Atık Yağlar: Mutfakta kullanılan bitkisel yağ atıkları ile elektrik ve mekanik sistemlere ait 
ekipmanların çalışması esnasında kullanılan yağların değişimlerinden sonra oluşan yağlardır. Diğer 
atıklardan ayrı olarak toplanması ve oluştuğu yerde ayrıştırılması esas olduğundan yemekhane ve 
kafeteryada atık yağ bidonları bulunur ve atık yağlar burada toplanır. Elektrik ve mekanik 
sistemlere ait yağlar ise bakım firması tarafından alınır. 
 Toner ve kartuşlar dolum yapılmak üzere firmaya gönderilir. Tekrar dolum yapılamıyorsa tehlikeli 

atık olarak atılır. 
2.8. Floresan Lamba Atıkları : Bir Floresan lambasında, lambanın büyüklüğüne göre 7 ila 30 mg 
civa bulunmaktadır. 
 Floresan lambaları düzgün ayrıştırıldığı takdirde %100’lük geri dönüşüm oranı mümkün olabilir 
 Camlar metallerden ayrıldıktan sonra Lamba Sanayisinde tekrar lamba üretiminde kullanılabilir 
 Metaller dökümhanelere verilebilir. 
 Parlayıcı maddeler ve cıva tekrar yeniden değerlendirilebilir 
 Floresan maddeler, kırılmamasına dikkat edilerek teknik servis tarafından yenisi ile değiştirilen 

atık floresanlar atık toplama kutusunda toplanır. 
2.9. Radyoaktif Atıklar 
2.9.1.1. Atık biriktirme için kurşun çöp kutusu kullanılır ve atık kabı radyasyon uyarı işareti ile 
işaretlenir. Bu çöp kutularına radyoaktif özellik taşımayan tıbbi atıklar atılamaz. 
2.9.1.2. Çöp kutusu içine kenarları kutudan dışarıya sarkacak büyüklükte bir torba yerleştirilir. 
2.10. Atıkların Taşınması 
2.10.1. Evsel Nitelikli Atıkların Taşınması 
 Evsel atık torbaları ile enfekte atık aynı yerde bulundurulmaz, aynı konteynırda taşınmaz. 
 Taşıyıcı personel kişisel koruyucu ekipman olarak eldiven ve önlük kullanır. 
 Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları 

durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler. 
 Atık torbaları elde taşınmaz. 
2.10.2. Tıbbı Atık Nitelikli Atıkların Taşınması 
 Tıbbi atık torbaları, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi olan, özel, turuncu konteynır ile 

taşınır. 
 Tıbbi atık torbaları ağzı sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan konteynıra konulur. 
 Taşıma araçları her hafta ve gerektikçe “Dezenfeksiyon Prosedürü”ne uygun olarak dezenfekte 

edilir. 
 Tıbbi atık poşetlerinde yırtılma ya da taşıma araçlarında dökülme olduğunda bu alan hemen 

“Hastane Temizliği Prosedürü” ve “Dezenfeksiyon Prosedürü”ne uygun olarak dezenfekte edilir. 
Poşetin dışına, aynı özellikte başka bir poşet takılarak güvenli olarak taşınabilir hale getirilir. 
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 Tıbbi ve diğer atıklar alandan uzaklaştırılırken, konteynırların kapakları kapatılır. 
 Tıbbi atıkların taşınmasında görevli olan personel taşıma işlemi sırasında turuncu renkli özel 

kıyafet giyer. 
Eldiven ve gözlük takar. 
2.10.3. Tehlikeli Atığın Taşınması 
2.10.3.1. Antineoplastik (sitotoksik) İlaçların Taşınması: Hazırlandıktan sonra uygulama alanına 
götürülürken, temiz plastik torbaların içine yerleştirilerek güvenli bir şekilde kapatılır ve yırtılması 
engellenecek şekilde taşınır. 
2.10.3.2. Taşımadan görevli personele dökülmelerde, bulaşmış alanın işaretlenmesi ve yardım 
çağırma gibi konularda “Eğitim Prosedürü” ve/veya “Oryantasyon Prosedürü” kapsamında eğitim 
verilir. 
2.10.3.3. Antineoplastik (sitotoksik) ilaçlar listesi, bu ilaçların dökülme ve kaza ile temasında acil 
uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı rehber, çalışanlar tarafından görülebilen yerlere asılır. 
2.10.4. Radyoaktif Atıkların Taşınması 
 Günlük olarak ilgili atık kabında biriktirilen radyoaktif atıklar, kap dolduğunda plastik torbanın 

ağzı sıkı şekilde bağlanarak etiketlenir. Torbalar, kurşun atık kabı ile bölüm dışında bulunan katı 
radyoaktif atık bekletme odasına nükleer tıp teknikeri ve hastane yardımcı personeli eşliğinde 
nakledilerek üzerlerindeki etiketlere göre bekletilir. 

2.11. Atıkların Geçici Depolanması: 
 En az 20 yatak kapasiteli olan hastanelerde geçici atık deposu bulundurulur. Daha az yatağa 

sahip ünitelerde ise konteynır olmalıdır. Hastane bünyesinde oluşan tüm atıkların geçici 
depolanması ve geçici depolanma alanına taşınması temizlikten sorumlu tibbi atık personeli 
tarafından yapılmaktadır. 

 Geçici atık deposu, tıbbi atıklar ve evsel atıklar için olmak üzere iki bölmelidir, atıklar birbirine 
karıştırılmaz. 

 Geçici atık deposu en az iki günlük atığı alabilecek kapasitededir. 
 Hastane atıklarının geçici depolanması işlemleri “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nde 

belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır. 
 Atıklar, geçici depolama alanında en fazla 48 saat boyunca bekletilebilir. Geçici depolama 

alanında bekleme süresi, bu alanın sıcaklığının 4 C° altında tutulması koşuluyla bir haftaya 
çıkabilir. Sıcak bölgelerde alan özel soğutmaya tabi tutulur. 

  Atık alanının sıcaklığı “Sıcaklık ve Nem İzlem Formu” ile izlenir. 
2.11.1. Evsel Atıkların Depolanması: Kendilerine ait özel bir bölmede toplanır. 
 Bölme atıklar boşaltıldıktan hemen sonra ve gerekirse (atık torbalarının yırtılması delinmesi gibi 

durumlarda) “Hastane Temizlik Prosedürü” na göre dezenfekte edilir. 
 Evsel nitelikli atıklar kısmı ya da konteynırını temizlemek için ulaşılabilecek uzaklıkta basınçlı su 

hortumu bulunur. 
2.11.2. Tıbbi atıkların Geçici depolanması 
 Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renkte boyalı ve üzerinde “Uluslararası 

Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi vardır. 
 Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi 

ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplıdır 
 Depo kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürmeli yapılmalıdır, 
 Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve 

şekilde inşa edilmelidir, 
 Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalı, bölme 

atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. 
 Atık alanı ve kapılar içeriye hayvan giremeyecek şekilde sıkıca kapatılır. 
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 Tıbbi atıkların konulduğu alan, çöplerin alınmasından sonra ve gerektikçe dezenfekte edilir. 
Gerekirse ilaçlanır. 

 Tıbbi atık içeren bir torbanın patlaması sonucu oluşan sızıntı sularının temizliği ıslak malzeme 
kullanılmadan kuru olarak yapılır. Likit halde bulunan tıbbi atık torbaları içine talaş konularak 
sızdırmalar önlenir. 

 Atıkların toplanması işleminde “El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı”na uygun davranılır. 
 Atıkların toplanması işlemi bittikten sonra eller “El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı”na 

uygun olarak yıkanır. 
 Temizlik ekipmanları, giysiler atık alanına yakın bir yerde bulundurulur. 
2.11.3. Atık Yağların Geçici Depolanması 
 Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı konteynır kullanılır. Hiçbir zaman atık yağ geçici 

depolama konteynırı tam dolu bırakılmaz, kolayca doldurulabilir ve boşaltılabilir haldedir. 
Konteynırların ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı olmalıdır. 

 Konteynırlar üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunan kırmızı renkte etiket olmalıdır. Farklı 
kategorilerdeki atık yağlar birbirlerine aktarılmaz. Bu tankların içine su, benzin, fuel-oil, boya, 
deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılmaz. 

 Araçlardan çıkan yağ filtreleri atık motor yağı geçici depolama tanklarının yanında bulunan ayrı 
bir kapaklı konteynırda biriktirilir. Kesinlikle çöp kutusuna atılmaz veya çöp depolama alanına 
gönderilmez. 

 Atık yağlar, uygun kaplarda biriktirilerek Çevre Bakanlığı tarafından lisanslı firmaya bertaraf 
etmesi ya da geri kazanılması için verilir. 

2.11.4. Pil ve Akülerin Geçici Depolaması 
 Sızıntı ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulabilir. Sızdırması 

durumunda akümülatörlerin sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi, yağmura karşı 
korunması gerekir. Çevre Bakanlığı tarafından lisanslı firmadan yenisi ile değiştirilir. 

 Piller uygun konteynırlarda biriktirildikten sonra aylık olarak ilgili belediye tarafından toplanır. 
2.11.5. Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması 
 Beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş 

standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilir. 
 Konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilir, depolanan maddenin miktarını ve 

depolama tarihini konteynırlar üzerinde etikette belirtilir. 
 Konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra 

aktarılır, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlanır, atıklarını kimyasal reaksiyona 
girmeyecek şekilde geçici depolanır. 

 Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan 
çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbir alınır. 

2.11.6. Radyoaktif Atıkların Geçici Depolanması 
 Radyoaktif depolarında, plastik torbaların yüzeylerindeki radyasyon doz şiddeti 1 microSv/saat 

değerine düşünceye kadar bekletilen atıklar TAEK tarafından istenen Atık Toplama Kayıt Formu 
ve Atık Teslim Kayıt Formu /Radyoaktif Atık Doz Kayıt Formuna kayıtları tutulduktan sonra tıbbi 
atık olarak muamele görürler. 

2.11.7. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları; 
 İnşaat Faaliyetleri sırasında atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, biriktirmek 

ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurulmaması sağlanır. 
 Atıklar, belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi dışındaki 

yerlere dökülmez. 
2.12. Kayıt Tutma Ve Raporlama 
2.12.1. Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması: 
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Hastanelerimizde oluşan tıbbi atık miktarı geçici atık deposu sorumlusu tarafından alınarak Tıbbı 
Atıklar İle İlgili Takip Formu ile bertaraf firma atık sorumlularına teslim edilmektedir. Yıl sonunda 
toplam tıbbi atık miktarı Çevre Orman İl Müdürlüğüne bildirilir. Rapoları 3 yıl süre ile saklar. 
2.12.2. Oluşan tehlikeli atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması: 
 Hastanemizde oluşan tehlikeli atık miktarı atık yönetim sorumlusu tarafından Atık Taşıma Formu 

ile takip edilmekte ve formun bir nüshası atık tesliminden sonra ilgili resmi kuruma 
bildirilmektedir. Bertaraf firmasına teslim edilen tehlikeli atıklar onaylandıktan sonra taşıma 
firması tarafından atık yönetim sorumlusuna teslim edilmekte ve formlar 3 yıl saklanmaktadır. 
Atık bitkisel yağların Atık Taşıma Formu nüshaları 5 yıl süre ile saklanmaktadır. 

 Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği 
bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve 
kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunulmalıdır. 

2.13. Atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların 
boşaltılması itibari ile hemen temizlenir ve/veya dezenfekte edilir. Rutin temizliği iki haftada bir 
tehlikeli ve evsel atıkların temizliğinde “Hastane Temizliği Prosedürü ”ne göre, tıbbi ve radyoaktif 
atıkların temizliği ise “Hastane Temizliği Prosedürü” na göre yapılır. 
2.14. Geçici atık deposunun sıcaklık ve temizlik takiplerinin kayıt altına alınır ve temizlik hizmetleri 
tarafından dosyalanır. 
2.15. Tıbbi ve tehlikeli madde kayıtları Tesis Güvenliği Komite toplantılarında bir önceki raporlar 
karşılaştırılarak sunulur. Atık miktarlarında belirgin artmalar veya azalmalar var ise nedenleri 
araştırılır. Gerekli düzenleyici önleyici faaliyet komite tarafından belirlenip takibi yapılır. 
2.16. Hastane atık yönetiminde “Ünite İçi Atık Yönetim Planı”na uyumu sağlamakla yükümlüdür. 
2.17. Tıbbi atık depo alanı 7 m2, Evsel atık depo alanı 6 m2, tehlikeli atık 2 m2 ‘dir. 
 
3. HASTANEDE HİZMET VEREN DEPARTMAN/SERVİS/BİRİMLER 
 
Acil servis, Ameliyathane,  Anestezi, Laboratuvar, Radyoloji, Transfüzyon Merkezi,  Genel Cerrahi, 
KBB, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Ortopedi, Üroloji, Kadın Doğum, Dermotoloji, Üroloji,Beyin 
Cerrahi branşları bulunmaktadır. 
 
4. GÜNLÜK VAKA KABUL SAYISI 

- Günlük vaka kabul sayısı: 7 HASTA/GÜN 
    - Nöbetçi Uzman Sayısı :0 
    -  Acil Servise Başvuru Sayısı : 15 HASTA/GÜN 
    -  Poliklinik Başvuru Sayıları:  75 HASTA/GÜN 

 
5. MEVCUT EKİPMAN, MALZEME VE DİĞER KAYNAKLAR 
Transfer sedyesi 8 adet 
Tekerlekli sandalye  7 adet 
Röngen cihacı 1 adet 
Seyyar Röngen cihazı 1 adet 
USG 2 adet 
Ventilatör 3 adet vb. 
 
6. JENERATÖR SAYISI VE GÜCÜ - JENERATÖR YAKIT TANK KAPASİTESİ 
220KVA 1 ADET DİZEL JENERATÖR. YAKIT KAPASİTESİ: 800LT TOPLAM YAKIT. 
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7. SU DEPOSU KAPASİTESİ 
60 TON 
 
8. OKSİJEN TANK KAPASİTESİ/ YEDEK TÜP SAYISI 
10 ADET DEVREDE TÜP, 10 ADET YEDEK TÜP 
 
9. AFET DEPOSU VE KAPASİTESİ 
 
10. OKSİJEN TANK KAPASİTESİ/ YEDEK TÜP SAYISI 
10 ADET YEDEK TÜP, 10 ADET DEVREDE TÜP 
 
11. HELİPORT ALANI 
Heliport alanı mevcut değildir. 
 
12. KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ 
Bulunmamaktadır. 
 
13. MORG KAPASİTESİ/ ARTIRILABİLİR KAPASİTE 
Morg Kapasitesi 2’dir. 2 adet arttırılabilir. Yakındaki market ile protokol yapılabilirse, soğuk hava 
deposu kullanılarak 10 adet daha artırılabilir. 
 
14. NAKİL AMBULANS SAYISI 
Bekleyen Ambulans bulunmamakta olup hizmet alınan 1 adet ambulans mevcuttur. 
 
15. HİZMET ARACI SAYISI VE KAPASİTESİ 
3 Adet Binek araç bulunmaktadır. 
 
16. İLERİ TETKİK VE GÖRÜNTÜLEME KAPASİTESİ 
(MR ve Tomografi Hizmet alımı)  
 
17. PROTOKOLLER 
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18. KROKİLER 

KAT ACİL DURUM KAÇIŞ VE TAHLİYE PLANLARI  
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19.HABERLEŞME 
Dahili Telefon ve Cep Telefonları kullanılmaktadır. Şirket hatlarında kısa kodlar tanımlanmıştır. 
10 Adet Telsiz Bulunmaktadır. 
2 Adet Faks (muhasebe ve danışmada ) bulunmaktadır. 
 
20. HAP ONAYI 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü  
İnceleyenler  
Adı Soyadı:  
Unvanı:  
İncelediği Tarih:  
İmza:  
Adı Soyadı:  
Unvanı:  
İmza: 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü  
Onaylayan  
Adı Soyadı:  
Unvanı:  
Onayladığı Tarih:  
İmza: 

 


