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GRÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

 2017 YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATI SENARYOSU 

TATBİKATIN YAPILDIĞI YER   : GRÜ Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve  

     Araştırma  Hastanesi 

TATBİKATIN TARİHİ                 : 28 EYLÜL 2017 Perşembe 

TABİKATIN BAŞLAMA SAATİ  :  10:30 

KATILIMCI GRUPLAR         : Hastane Çalışanları, Giresun Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Giresun İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü, UMKE, 112 ekipleri, ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 

Misafir ekipler. 

Olay; 28 EYLÜL 2016 Perşembe günü saat 10: 30 sularında hastanemizin diyaliz 

ünitesinde, diyaliz cihazından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış 

olup yangın korku panik ve kargaşaya yol açmış, hızla büyümeye devam 

etmektedir. Yangın diyaliz ünitesinde bulunan riskli bölümlere doğru yayılmaya 

başlamış, oluşan yoğun bir duman tabakası katlara ve çevreye doğru 

dağılmaktadır 

İlk anlarda yaşananlar: Diyaliz ünitesi çalışanları panik halinden kurtulup kendi 

aralarında iş bölümü yaparak yapılması gerekenleri sıralar, diyaliz sorumlu 

hekimi santrali arayarak kırmızı kodu aktif hale getirir, itfaiyeye (110) aranır ve 

güvenliye haber verilir, daha sonra en yakın yangın söndürücüyü alıp yangına 

müdahale etmelerini söyler. Olay yeri C odasındaki hastalar acilen 

makinelerden ayırmalarını, olay mahallindeki yanıcı maddelerin ve eşyaların 

uzaklaştırılmasını söyleyip emir komutayı ele alır. Yangının çevreye daha fazla 

yayılmaması için çalışmalara başlar. 

Santral: Yangın ihbarını alır almaz kendi aralarında iş bölümü yapar,  önce 110 

İtfaiyeye arayarak şunları söyler; GRÜ Eğitim ve Araştırma hastanesi diyaliz 

ünitesinde yangın çıktı, yoğun duman ve kokunun çevreye dağıldığı, hızla diğer 

katlara doğru yükselmekte olduğunu, yangın mahalline girilemediği, acil 

yardıma ihtiyacımız olduğu, bilgisi itfaiyeye bildirilir. Hastane HAP planı, kırmızı 

kod sistemi aktif hale getirilir.  

 



SANTRAL Hastane içi anons yapar; Tüm sorumluların ve çalışanların dikkatine 

kırmızı kod sistemi diyaliz ünitesi için aktif, hayati destek üniteleri hariç tüm 

cihazları, bilgisayar ve elektrikle çalışan aletleri, hasta odalarının kapılarını, 

pencerelerini, ara koridor kapılarını kapatın. Acil çıkış kapılarının aktif olup 

olmadığını kontrol edin. Hasta ve yakınlarına panik yapmamalarını söyleyin. Ve 

tam tahliye için hazırlıklarınızı yapın (3 kez anons der). 

Santral Ardından 112 komuta kontrol merkezini arayarak hastanede yangın 

çıktığını, gelen sevklerin başka hastanelere yönlendirilmesini ve hasta nakilleri 

için gerekli ekiplerin toplanmasını, gerekli kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesini 

söyler. 

OLAY YERİ: Yangın hızla yayılmaya devam etmekte olup, kargaşa ve panik 

artmış, duman sis ve kokular hızla katlara ve çevre dağılmaya devam 

etmektedir. 

Yangını duyan acil durum ekipleri ilk gördükleri yangın söndürücüleri alıp olay 

yerine gelmişlerdir.(Söndürme, Kurtarma ekipleri çıkış yapar)(Ayaktan 

hastalar tahliye ) 

Acil durum kırmızı kod ekibinden söndürme timleri yangına müdahale ederek,  

yangını kontrol altında tutmaya çalışır, fakat diyaliz makinesinden gelen 

patlama sesleri ve oluşan yoğun duman yüzünden yangını kontrol altına 

alınması zorlaşmıştır. Yangın yeniden alevlenip hızla genişlemektedir, kontrol 

altına alınamayan yangın çevreye yayılarak büyümeye devam eder.  (Kreş 

tahliyeye başlar) 

Zemin kat kreş; çocuklar panik ve korku içinde bir anda bağırmaya ve ağlamaya 

başlamış ne yapacaklarını bilmeden sağa sola koşturup panik halinde bağırıp 

ağlamaktadırlar. Panik halinden kurtulan kreş sorumlusu çalışanları iş bölümü 

yaparak tahliye planına göre çocukları tam tahliye yapmak için hazırlıklara 

başlar, çocukları sakinleştirip hizaya sokarak tahliye işlemlerine devam ederler. 

Kreş personeli çocukları sakinleştirmeye çalışarak onları bir hizaya sokarak önce 

üst sınıf çocuklarını alarak kreşi tam tahliye etmeye devam ederler. Bu arada 

kreş personelleri tüp pencereleri kapatarak dumanın içeriye girmesini engeller, 

acil çıkış kapısı açılmış tahliye işlemi tüm hızıyla sürmekte olup üst sınıfların 

tahliye işlemi başarıyla sona ermiştir. Alt sınıf çocukları da tam tahliye işlemine 

başlar, acil çıkış kapını kullanarak kreşi tamamen tahliye ederler, toplanma 

alanına alınan çocuklar burada sayılırlar ve bir tane çocuğun tahliye edilmediği 

anlaşılır.(kalite tahliye edilir) 



Zemin kat kalite birimi; Kalite birim çalışanları yangının dumanın kokusunu alır 

ve yangından korunacak, yanabilecek değerli evraklarını yanlarına alarak tam 

tahliye yaparlar. Evrakları ve değerli eşyaları uygun bir yerde toparladıktan 

sonra, güvenlik personeline telsin eder. Sonra kreşte bulunan çocukların 

tahliyesine ve bakımlarına yardım ederler. Çocuklara aileleri gelinceye kadar 

eşlik der, korkup panik yapmalarını endişelerini gidermek için ellerinden gelen 

tüm imkânları kullanırlar. 

Birinci kat diyaliz ünitesi; C ünitesi elektrik prizinden çıkan yangın diyaliz 

personeli ve yardıma gelen söndürme ekipleri tarafından büyümesi 

durdurulmuş yangın kontrol altına alınmıştır. C ünitesinde bulunan 4 hastaya 

acil durum prosedürü uygulanarak setleri klemplenip kesilerek yangın 

bölgesinden uzaklaştırılır, setleri kesilen hastalar olay yerinden çıkartılır. 

Yangının dumanı tüm katı kaplamış hasta yakınları ve hastalar panik halinde 

diyaliz makinesinden ayrılmak için beklemektedirler diyaliz sorumlu hekimi olay 

yerinde triaj yaparak diyaliz makinesinden çıkacak hastaları öncelik sırasına 

göre belirler, diyaliz salonundaki hastalar sırayla makineden ayrılarak tahliye 

planına göre tam tahliye edilmeye başlanır. (İtfaiye, 112 ve UMKE ekibi) 

(Alanlar güvenlik şeritleriyle kapatılır)   

Güvenlik ekibi; Olay yerine gelen güvenlik ekibi kendi aralarında iş bölümü 

yaparak güvenlik hattını oluşturur giriş çıkışları kontrol altına alır olay yerinde 

görevli personel harici giriş yapmalarını engeller, gelen değerli evrak ve 

malzemeleri teslim alarak koruma altına alır. Toplanma alanında bulunan 

araçları ve çevrede bulunan araçların sahiplerine ulaşarak uygun yere 

kaldırılmasını sağlar, itfaiye, ambulans ve diğer kurtarma ekiplerine yer açılır. 

Güvenlik şeritleriyle çevrenin ve insanların güvenliğini kontrol altına alırlar. 

Güvenli alan ve bölgenin emniyetini aldıktan sonra kurtarma ve söndürme 

ekiplerine de takviye olurlar.(Genel sekreterlik tahliye) 

İkinci kat genel sekreterlik; Genel sekreterlik çalışanları bir anda odaya girmeye 

başlayan koku ve duman karşısında panik olmuş ne yapacağını şaşırmış. Korku 

ve endişe üst seviyelere çıkmıştır. Panik halinde ki arkadaşlarını gören şefleri 

derhal pencereleri kapatmalarını yangından kurtarılması gereken tüm evrakları 

yanlarına almalarını ve derhal binayı tahliye etmelerini söyler. Panik,  korku 

halinde pencereleri kapatarak yangından öncelikli kurtarılacak eşyaları ve 

evrakları alan personeller acil çıkış kapısından binayı tam tahliye etmeye 

başlarlar, değerli eşya ve evraklarını uygun yerlere bırakarak güvenlik 



personeline teslim ettikten sonra, tahliye edilen hasta ve çocukların 

bakımlarına yardımcı olurlar. 

Kırmızı kod ekibi; Kırmızı kod anonssunu duyar duymaz en yakın yangın 

söndürme tüplerini alarak olay mahalline ulaşıp ve söndürme çalışmalarına 

başlarlar 

Kurtarma ekibi; Kırmızı kod anonsuyla beraber en yakın yerdeki acil durum 

sedyelerini ve malzemelerini alarak olay yerinde yardıma muhtaç hasta ve 

yakınları, çocukları mahsur kalanları tam tahliye etmeye, kurtarmaya başlarlar. 

Hastanenin durumu; Yangını kokusunu alıp dumanını gören hasta ve yakınları 

panikler bağırıp çağırmaya başlarlar bunları gören servis çalışanları derhal 

bunları sakinleştirip odalarına gitmelerini pencere ve kapılarını kapatmalarını, 

panik yapmamalarını söylerler. Servis çalışanları tam tahliye için çalışmalara 

başlamış olup tahliye planına göre öncelikli hastalarını belemiş tahliye planına 

göre hazırlıkları yapıp hazır bir şekilde tahliye emrinin gelmesini bekler. Panik, 

korku polikliniklerde yayılmış olup endişe ve merak çoğalmıştır. (İTFAİYE 

ÇAĞRILIR)(Hastane kriz masası kurulur)  

Hastane Yöneticisi/Başhekim,  başhekim yardımcıları, sivil savunma amiri, 

müdürler ve yardımcıları, güvenlik şefi olay yerine gelerek, gerekli incelemeleri 

yapmaya başlarlar. Hap başkanı kriz masasının kurulmasına ve acil durumun 

giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını söyler. Kriz masası kurulur ve aynı 

anda hizmet vermeye başlamıştır. HAP başkanı olay mahallinde olup emir 

komutayı devralmış, kriz masası aktif halde çalışmaktadır. 

Poliklinik, doktor ve sekreterleri bekleyen hasta ve yakınlarına panik 

yapmamalarını söyler ve poliklinik katlarını güvenlik personelinin yardımıyla 

tahliye için uygun hale getirir. Doktorlar hasta muayene etmeyi bırakıp, hasta 

ve yakınlarını kat güvenlik görevlisinin yardımıyla tahliye etmeye başlarlar. 

İkinci katta bulunan kan alma servisi kan alma işlemlerini durdurup bekleyen 

hasta ve yakınlarını alarak kat tahliye planına göre tahliye için gerekli çalışmalar 

başlar Görüntüleme bölümü, çekimleri durdurup hastalarını bilgilendirerek 

tahliye hazırlığını tamamlar. Laboratuar Tam tahliye için gerekli önlemleri alıp 

hazır beklerler, tahliye emri gelene kadar çalışmaya kaldıkları yerden devam 

ederler. Yoğun bakım Üniteleri önlemlerini alarak tahliye planına göre 

hazırlıklarını tamamlayıp hazır bekler. Tüm servisler ve birimler dumandan 

etkilenmemek için gerekli önlemleri alır ve tahliye planına göre tüm 

hazırlıklarını yapıp tam tahliye emrini beklerler. Hastane personeli panik 



halinden kurtulup, tahliye planına göre tahliye hazırlıklarını yapıp hazır halde 

beklerler.  

İTFAİYE: 5 - 6 dakika içinde olay yerine gelen itfaiye, olay yerini kontrol edip 

varsa yaralıları çıkardıktan sonra yangına müdahale eder. Olay yerinde bulunan 

yaralıları kurtarma ekiplerine teslim eder, yaralılar güvenli alanlara getirilir. 

Toplanma alanına 112, AFAD, UMKE ekipleri gelmiştir, göreve hazır şekilde 

beklemektedirler.(İtfaiye yangını söndürür) İtfaiye yangını kontrol altına almayı 

başarmış, yangının hızlı bir şekilde ilerlemesi durdurulmuştur. İtfaiye erlerinin 

yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. 

HASTANE İÇİNDE YAŞANANLAR:  Ameliyathanedeki hastaların ameliyatları 

kontrollü bir şekilde devam etmekte, fakat ameliyata alınacak hastaların 

ameliyatları askıya alınarak ertelenir ve acil durumdaki hastalara müdahale 

etmek için ekipler oluşturularak hazır halde beklemeye başlarlar. Genel yoğun 

bakım sorumlu hemşiresi tam tahliye için gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Kat 

sorumlu hemşireleri ve servis sorumlu hemşireleri, tahliye planındaki gibi, 

tahliye için tüm hazırlıklarını tamamlar, panik halinde olan hasta ve hasta 

yakınlarını sakinleştirir. Hasta yakınlarına odalarına gitmelerini, kapı ve 

pencereleri kapalı tutmalarını,  gerekli durumlarda hastanenin nasıl tahliye 

edileceğini anlatarak, hasta ve yakınlarını panik halinden kurtarıp, odalarına 

girmeleri söylenir. Sorumlular kapı ve pencerelerin kapalı kalmasını ve buradan 

servislere duman ve kokunun girmesini engellemek için gerekli tedbirleri alınır, 

buraları aralıklı kontrol eder. İdari katta çalışan personeller ve birim çalışanları, 

tam tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek vermek için bulundukları 

yerlerdeki kapı ve pencereleri kapatıp, tahliye edilecek olan katlara 

çıkarlar.(İtfaiye ekibi yaralıyı çıkarır) 

Toplanma alanına gelen tüm hastane personelleri burada bulunan ekiplere 

yardım etmeye başlar ve yarı kalan sağlık hizmetleri kaldığı yerden devam eder. 

Olay yeri; Duman ve koku kat çıkışları ve havalandırma mazgallarından binayı 

sarmaya başlamış, çevreye doğru hızla ilerlemektedir. Bina genelinde elektrikler 

kesilmiş olup yedek enerji kaynakları devreye girmiş, yangının güç kaynaklarına 

ulaşmaması için gerekli önlemleri HAP başkanı aldırmıştır. (Acil servise dört 

hasta nakledilir) 

ACİL SERVİS: Acile gelebilecek duman sis ve kokuya karşı her türlü önlem 

alınarak, duman ve kokunun acil servis içine girmesi engellendikten sonra,  Afet 

ve Acil Durum düzenini alınıp hazır şekilde gelecek hastaları beklemeye başlar. 



Dumana maruz kalan hasta ve hasta yakınları toplanma alanına getirilir. Burada 

triaj işlemi yapıldıktan sonra ilk tıbbi müdahalesi toplanma alanında yapılır, 

sonra durumu ağır olan hastalar, Acil servise yönlendirilir tedavileri acil serviste 

devam eder. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilir ve durumu ağır olan 

hastalar kriz masasına haber verilerek uygun servislere yatırılır. 

Acil servis koku ve duman girişini engellemek için pencereleri kapatıp hizmet 

vermeye devam eder. Acil servisin tıbbi hizmet vermesi aksamadan devam 

etmektedir. (İtfaiye ikinci kattan yaralıyı alır) 

SANTRAL: Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam 

etmektedir. Ek bina da duman ve koku yoğun şekilde hissedilmektedir. Bu 

alanlarda tıbbi tedavi hizmeti durdurulmuştur. Acil durumlar dışında hasta ve 

hasta yakınlarının odalarından çıkmamaları, tüm hastane personelinin görev 

yerlerinde hazır bulunması gerektiği anonsunu yapar. 

Kriz masasına gelen bilgileri değerlendirmelerini yaparak,  güvenlik şefine, 

telsizle güvenlik personellerine ulaşmasını, ek binaya görevli personel haricinde 

giriş yapılmasını durdurmasını söyler, (güvenlik telsizle anons yapar) ek binaya 

görevliler haricinde giriş tehlikeli ve yasaktır, Girişleri güvenlik şeritleriyle 

kapatın. 

İtfaiye ekipleri olay yerinde yangını söndürmeye çalışan söndürme ekiplerinden 

bir kişi kaldığını fark eder, yangın elbisesini giyerek, mahsur kalmış olan yaralıyı 

yangının içinden çıkarır. Dumandan ve ısıdan ekilenmiş yaralıyı güvenli bir 

şekilde toplanma alanına getirir. 

Güvenlik görevlisi diyaliz ünitesinde mahsur kalan bir hasta yakını olduğunu, 

bulunduğu yerden hareket edip çıkarılamadığını, yardıma ihtiyaç olduğu 

anonssu çeker. HAP başkanının emriyle olay yerinin güvenliği sağlandıktan 

sonra hazır bekleyen UMKE ekipleri mahsur kalan hasta yakınını kurtarmak için 

intikal eder.  

(UMKE ÇIKIŞ YAPAR) (afat ekipleri çocuğu kurtarır) 

Kreş tahliye işlemini yapmış çocuklar ve öğretmenleri toplanma alanında 

beklemektedirler fakat bir çocuğun olmadığı sayımla anlaşılmıştır. Bunun haberi 

HAP başkanına iletilir hap başkanı olay yerinde hazır bekleyen AFAT ekibini olay 

mahalline yollar.  

Santral anons yapar; Hastanemizde acil kan ihtiyacı vardır kan vermek 

isteyenlerin kan ünitesine gelmeleri rica olunur( 3 kez anons yapar). Ek bina da 

bulunan Servislerin güvenli bir şekilde, tahliye işlemleri yapılmaktadır. Acil 



durum ekipleri ve toplanma alanında bulunan tüm personeller, yeni görev 

almak için hazır bekleyin. 

Kriz masası diyaliz hastalarına yer bulmaya çalışmaktadırlar. Fakat tüm hastalar 

için yer bulunmamaktadır. Kriz masası Genel Sekreterin onayını alarak, 

hastaların ilçelerde bulunan diyaliz ünitesine sevk edilmelerini söyler. Genel 

sekreterlik makamı il sağlık müdürlüğünü arayarak bilgi verir. Giresun sağlık 

müdürlüğü acil sağlık hizmetleri kendi kriz masasını kurar ve kendi afet planını 

devreye alır. Kriz başkanı ilçelerde bulunan tüm diyaliz ünitesi bulunan 

kurumlarını arayarak durumlarını öğrenir ve bu kurumlara uygun hastaları 

Ambulansla sevk etmeye başlar. Sağlık müdürlüğünde kurulan bu Kriz masasına 

acil bir telefon gelir; Kara yolunda araç kaza yapması sonucu ortama kötü 

kokular yayılmış. 112 ekibi KBRN vakasını normal kaza olarak değerlendirmiş, 

araçta sıkışan yaralı için AFAT aranmış diğer vakayı alıp acil servise getirmiştir. 

Acil servise gelen yaralının ciddi şekilde cilt yanıkları olduğu ve daha sonra tüm 

hasta ve hasta yakınları, acil çalışanlarının hastalandığını bu olayın bir KBRN 

vakası olduğunu söyler. 122 AFAT aranır. Acil servis ünitesi karantinaya 

alınır.(güvenlik şeritleriyle acil kapatılır.) 

İtfaiye yangını tamamen söndürmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. 

Bilgisi kriz masasına ulaşır. Yangında hayatını kaybeden iki hasta toplanma 

alanına alınarak buradan savcılık gözetiminde otopsi yapılmak üzere, otopsi 

yapılmak üzere sevk edilir. 

Santral; Acil servis için Turuncu kod aktif 3 kez. Yangın söndürülmüş ve kontrol 

altına alınmış tır, çalışanların çalışma alanlarına geri dönmelerini söyler.3 kez 

Hap başkanı KBRN ekibini toplayarak hazır beklemesini söyler. Bilgi verilen 

KBRN ekibi derhal toplanır hazırlıklarını yapıp hazır halde vakaları 

beklemektedirler. 

UMKE Diyaliz servisinde mahsur kalan hasta yakınını kurtararak olay yerinde ilk 

müdahalesini yapan UMKE ekibi, yaralıyı toplanma bölgesine getirir buradan 

Diş kuruma sevk olur.(112 vakayı alır) 

Araçta bulunan klor gazı ve kimyasal maddeler havayla temas ederek kimyasal 

sızıntı başlatır. Olay yerine ulaşanlar 122 AFAD da kimyasal bir sızıntı meydana 

geldiğini ve bölgeyi kontrol altına alır, güvenlik şeritleriyle bölgeyi, sıcak ılık ve 

soğuk alan olarak tanımlayıp, şeritle komple kapatılıp giriş ve çıkış işlemlerinin 

kontrollü bir şekilde yapılıp arındırma işlemlerinin sürdüğünü bildirir. 



Giresun AFAT da bağlı KBRN Ekibi olay yerinde gerekli çalışmaları yaparak 

kimyasal sızıntıyı kontrol altına almış ılık bölgede çalışmalarını yapar. Afat KBRN 

ekibi tarafından triaj yapılarak bulaş olan hastalar GRÜ eğitim ve araştırma 

hastanesi KBRN arındırma ünitesinde arıtma yapıldıktan sonra hastalar tanıya 

göre tedavi edilmeye başlanır. 

Sağlık müdürlüğü Acil kriz masası arındırılan hastaları, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezinin tedavi odalarını bu hastalar için uygun hale getirip 

sevk olana kadar buralarda tedavilerinin yapılmasını sağlar.  

AFAT ekipleri bölgeyi sıcak bölge ılık bölge ve soğuk bölge olarak tanımladığı 

alanları güvenlik şeritleriyle kapatıp gerekli çalışmalara başlamıştır. Kimyasal 

maddeye maruz kalan herkezi güvenli bir şekilde KBRN Arındırma Ünitesine 

naklederek burada arındırma işlemlerine başlanmış olup gerekli 

dekontaminasyon yapılır. Arındırma işlemleri yapılan vakalar acil servise alınır, 

gerekli tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra stabil olan hastalar toplanma alanına 

alınır. KBRN vakaları toplanma alanından oluşturulan bekleme alanından 24 

saat gözetim altında tutulacağı yerlere taşınır.(112 iki kabarene vakasını 

toplanma alanından alarak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin 

oluşturduğu tedavi salonlarına götürür.)  

SANTRALİN ANONSU: Yangın tamamen söndürülmüştür, ek binada duman ve 

koku yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yangın bölgesi güvenlik şeridiyle 

kapalı olup, girilmesi yasaktır. Duman ve koku etkisini azaltmış, fakat halen 

hastalar için güvenli değildir. Hastanemizde tıbbi tedavi, devam etmektedir. Acil 

durumlar haricinde hasta ve hasta yakınlarının odalarından çıkmamaları, 

çalışanlar için acil servis turuncu kod devam etmektedir. anonsunu 3 kez tekrar 

eder. 

 

 

Acil servis tamamen karantinaya alınır ve giriş ve çıkış HAP başkanının emriyle 

yapılır. 

Sağlık müdürlüğü kriz masası gerekli önlemleri almaya çalışmakta olup krizi 

yönetmek için tüm birimlerini izinlerini iptal edip görev bası yapmalarını. İkinci 

bir emre kadar tüm yetkileri kriz masasına vererek, koordineli bir şekilde krizle 

mücadele etmeye çalışır. 

AFAT bağlı KBRN ekibi olay yerinde arındırma çalışmalarını başarılı bir şekilde 

tamamlamış bölgeyi güvenli hale getirmiştir.  



150 KBRN vakasına müdahale yapılmış, hastalar gözetim altına alınarak geçici 

olarak oluşturulan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 24 saat gözetim 

altında tutulmak için yerleştirilmiştir. 

Arındırma çalışması sona ermiş olup yapılan ölçümler yaşam sınırları için de 

bulunmaktadır. Sağlık müdürlüğü kriz masası ulaşan veriler doğrultusunda krizin 

sona erdiğini açıklar. 

Santral tüm birimlerin ve ünitelerin dikkatine; yeşil kod aktif, her kez görev 

yerlerine 3 kez anons eder. 

YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİ (Bu gösteriye sahadaki personel de 

katılacak.) 

Acil Durum Ekiplerine ve hastane personeline, taşınabilir yangın söndürücü 
cihazların; benzin, LPG tüpü, katı madde ve tıbbi madde yangınlarına karşı 
kullanma ve söndürme prensiplerinin öğretilmesi. (Deney teknesinde benzin 
yangınına müdahaleler ve LPG tüpü yangınının ıslak bezle sarılarak 
söndürülmesinin gösterisi.)  
11.00 Tatbikatın bitişi. “TAHLİYE İŞLEMİ GÜVENLİ ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞ 

OLUP,  KURTARMA VE SEVK İŞLEMLERİ SONA ERMİŞTİR.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Amiri 

YAŞAR ÇAYAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAPILACAKLAR 

1. Diyaliz ünitesinde yangın çıkarılır; Diyaliz çatı katı ve diyaliz önünde ve arka tarafta üç adet yangın 

çıkarılır 

2. Kriz masasına bilgi akışı 

3. Kriz masasının gelen bilgileri değerlendirip gerekli çalışmaların başlaması 

4. Kreşin tahliyesi 

5. Diyaliz ünitesinin Tahliyesi 

6. Acil Durum Ekiplerinin gelmesi 

7. Kurma ve tahliyeye yardım 

8. İtfaiyenin çalışmalara başlaması 

9. Kurtarma ekiplerinin gelmesi 

10.  112 olay yerinde hazır beklemesi 

11.  Diyalizin tamamen tahliye edilmesi 

12.  Genel sekreterliğin tahliyesi 

13.  Mahsur kalanların Kurtarılması 

14.  Sağlık müdürlüğü Kriz masasının kurulması 

15.  Hastaların tedavilerinin yapılıp uygun yerlere nakilleri 

16.  Evrakların toplanması 

17.  Ex (ölülerin) uygun alanlara nakli 

18.  İtfaiyenin yangını söndürmesi 

19.  UMKE ekibinin yaralıyı kurtarması 

20.  Evrakların güvenli alanda toplanması 

21.  KBRN vakasının olması, vakaların acil servise gelmesi 

22.  Acil servisin kapatılıp karantinaya alınması 

23.  KBRN vakalarının dekontaminasyonu, sıcak ılık ve soğuk bölgenin belirlenmesi 

24. AFAT ekiplerinin müdahalesi arındırma yapması 

  Not: 24 sedye 30 tekerlekli sandalye ve 50 destekli gelebilen ve ayaktan gelenler 

 İtfaiye: Merdivenli araçla 1 kişi, İtfaiyeci yöntemiyle 1 kişi 

 UMKE: Sedye 1 kişi KBRN vakası 1 kişi 

 112: 5 Araç 2 KBRN vakası iki kez 3 araç birer tane acil ve birer tane diş kuruma sevk 

 Polis: Giriş çıkış yapan araçlardan ve ortamın güvenliğinin alınması, KBRN vakasının olduğu 

bölgenin güvenliğinin sağlanması 

 Güvenlik: Sahanın güvenliğinin alınması, gelen ekiplerin güvenliğinin alınması, gelen 

evrakların güvenliği, Değerli eşyaların güvenliği, Gelen ekiplere yardın, izinsiz girişleri engelleme, 

Olay yerinde kalan olup olmadığının kontrolü, Tahliyenin güvenli yapılması, kalan olup olmadığının 

kontrolü, vb  

AFAT: KBRN vakası, ölçüm ve olay yerinin kimyasaldan arındırılması 

 Kriz Masası: Gelen evrakların analiz edilip olay hakkında tam bilgi edinilmesi ve acil 

müdahalelerin yapılması, gelen bilgiler kontrol edildikten sonra üst makamlara bilginin tam ve 

doğru aktarılması 

 SMASH Kriz masası: Gelen bilgiler değerlendirilip yapılması gerekenlerin ve takviye 

ekiplerin sağlanması 

Tutanak: Formlar İmzalatılır. 

 


