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Güvenlik Kavramı

Güvenlik, yapılan işin 

ve/veya çalışma 

koşullarının zarar 

ve/veya tehlike 

içerMEmesi

durumudur. 
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Güvenlik Kültürü

• Çalışan ve 

yöneticilerin 

risk ve güvenlik 

konusunda paylaşılan 

algı, inanç, gelenek, 

fikir, tutum ve 

davranışlarıdır.
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Güvenlik Kültürü

İş Güvenliği kültürünün 
geliştirilmesinde;

Devlet,

 İşveren,

Çalışanlar/sendikalar,

Üniversiteler,

Meslek örgütlerinin 
görevleri önem taşır.
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Güvenlik Kültürü

• İş Kazaları

• Meslek hastalıkları

• Ortam riskleri

• Performans

• Motivasyon

• Memnuniyet

• Verimlilik
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Güvenliği Sağlama Basamakları

1. Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların 
önlemler alarak ortadan kaldırılması, ÖNLEM

2. Güvenliği ve sağlığı tehdit eden gelişmelerin 
zamanında saptanması; 
İZLEME / RİSK AZALTMA

3. Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının 
en aza indirilmesi, ERKEN MÜDAHALE
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ACİL DURUMLAR 
ve BOŞALTMA (TAHLİYE)
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AC İ L  D U R U M  

Bir işyerinde çalışanların, 
öğrencilerin, hizmet alanların, 
ziyaretçilerin veya yakın 
binalarda yaşayan kişilerin 
yaralanmasına veya can yitiğine 
neden olabilecek, kurumun 
bilgi sistemini, ekonomik 
yapısını veya işleyişini tehdit 
edebilecek türdeki olaylardır.
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A C İ L  D U R U M

• Afet ve acil durum kavramları birbirine yakındır.

• Bir kurumun kendi yapısına ve işleyişine zarar vermeyen 
“dış afet”ler acil durum tanımının dışında kalır.  

• Uzun elektrik kesintisi ya da siber saldırı gibi kimi durumlar 
ise tipik anlamda afet olmayıp, “acil durum” tanımına uyarlar. 
Ancak bunların da büyük olması durumunda afete 
dönüşmeleri olanaklıdır.

• Hastane afet planlarında “iç afet” olarak geçen patlama, 
silahlı saldırı, su baskını gibi durumlar aynı zamanda 
“acil durum”lardır.
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Acil Durum Hazırlık planları 
ve tahliye planları

- Kuruluşun özelliklerine uygun
- Risk değerlendirmesine 
dayalı

- Gerçekçi / uygulanabilir
- Etkili / zararı önleyici
olmalıdır.

Acil Durum Yönetimi

Acil durumların etkilerini azaltmak için yapılacak 
çalışmalar tümüne Acil Durum Yönetimi adı verilir.

Acil durum yönetimi 
çalışmaları

Sürekli ve dinamik
1- Ekip oluşumu
2- Risk değerlendirmesi
3- Acil durum hazırlık planları
4- Planın uygulanması (tatbikat)
5-Ekip oluşumunun ve hazırlık 
planlarının güncellenmesi
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Tahliye (Boşaltma)
• Acil bir durumda çalışanlar, hastalar ve hasta 

yakınları, öğrenciler ve öbür kişiler için güvenli 
olmayan bölüm veya bölümlerinde bulunan 
kişilerin ya da bir binanın tümünün boşaltılarak 
insanların önceden belirlenmiş 
daha güvenli bölgelere taşınmasıdır. 

• Hasar azaltma çalışmalarından biridir.

• Boşaltma; elektrik kesintisi, su kesintisi, oksijen 
kaynağı yetersizliği vb. işlevsel nedenlerle 
yapılabileceği gibi, deprem, yangın, sel vb. 
olaylar nedeniyle de yapılabilir.

• Boşaltmanın olanaklı olduğunca hızlı 
ve güvenli yapılması gerekir. 

• Boşaltma sıraasında olanak olduğunca çok 
hasta kurtarmak ve çalışanların zarar görme 
riskini en aza indirmek temeldir.

Tahliye vedalaşması
(Londra, 1940)
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1. Yatay Tahliye

Tehlikeye en yakın durumdaki hastaların aynı katta daha güvenli bir alana 

taşınmaları 

söz konusudur. 

İbni Sina Hastanesi kliniklerinde yatay tahliye; hastaların tehlikenin meydana 

geldiği 

bloğun tam karşısındaki bloklara geçirilmeleriyle tamamlanır.

2. Dikey Tahliye

Tehlikede olan bir katın tümüyle boşaltılması, hastaların en az iki kat aşağıya 

ya da hastanenin daha güvenli başka bir bölümüne aktarılması söz konusudur. 

Dikey tahliyede kattan ayrılmadan önce hasta triyajı yapılır ve hastalar 

triyaj kartları ile birlikte ilgili bölümlere gönderilir.

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin dikey tahliyesinde izlenecek yol, 

meydana gelecek afet sonucundaortaya çıkacak duruma göre yetkililer tarafından 

belirlenecektir. Tahliye esnasında hastaların ve görevlilerin en hızlı ve en güvenli 

biçimde yer değiştirmelerini sağlamak için tüm olanaklar seferber edilecektir.

3. Genel Tahliye

Hastanenin tümden boşaltılmasıdır. 

Tahliye (Boşaltma) Biçimleri
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•Tahliye uzun zaman alan bir süreçtir. 

•Tahliye sırasında çok fazla çalışan yalnızac 

bu işle uğraşmak durumunda kalır, tedaviler ertelenir, 

hastalar ve çalışanlar için yaralanma riski artar.

• Hastanenin tümü ya da bir bölümü kullanım 

dışı kalır. 

•Transport sisteminin yükü artar. 

Bu nedenlerle tahliye en son verilmesi gereken 

karardır.

Ancak

1. Gerçek bir tehlike var ya da kaçınılmaz ise ya da 

denetlenemeyen bir panik çıktı ise acil tahliye kararı verilir.

2. Gerçek bir tehlike veya panik söz konusu değilse 

beklemede kalınır, acil tahliye için hazır beklenir.

Ta h l i y e  K a r a r ı n ı n  Ve r i l m e s i
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Tahliye – Genel İlkeler

• Tahliye kararı acil nitelikte de olsa yönetsel bir karardır. 
Çeşitli sonuçları vardır. Acil durum yöneticisi 
veya yönetsel yetkili tarafından verilmelidir.  
Acil durum yöneticileri ile yeterli iletişim kurulamıyorsa 
tahliye kararını birim yetkilileri değerlendirmelidir. 

• Tahliye olasılığı belirdiğinde, boşaltmaya başlama 
talimatı verilinceye dek, tahliye hazırlıkları yapılmalı 
ve beklenmelidir. 

• Hasta, engelli, çocuk vb. herkesi dikkate almalı; geride 
kimse bırakılmamalıdır. Geride kalan varsa, kurtarma 
görevlilerine konumu hakkında bilgiler verilmelidir.
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• Tehlikenin büyümesini önleyici önlemler 
unutulmamalıdır. Örneğin büyüyen bir yangında 
gaz vanaları ve şalterler kapatılmalıdır.

• Kayıt tutulmalı, boşaltmanın zamanı, karar ve 
iletişim süreci, tahliye edilen kişiler ve öbür bilgiler 
not edilmelidir. 

• İletişim sürekli olmalı, acil durum yöneticilerine 
sürekli bilgi aktarılmalı ve talimatlar izlenmelidir.  
Çalışanlara ve öbür kişilere düzenli bilgi verilmelidir
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Bekleme Sırasında Yapılması Gerekenler

-Bilgilendirilmeyi bekleyin.

-Görev yerinizden ayrılmayın.

-Hastaların odalarında beklemelerini sağlayın.

-Normal olmayan / tehlikeli bir durum fark ettiğinizde 

amirinizi bilgilendirin.

-Hastaları sürekli ve doğru bilgilendirin. 

Ancak ayrıntya girmeyin. Soğukkanlı olun. 

-Boşaltma triyajını planlayın.

-Tahliye için çalışan görev dağılımını yapın, hazır olun.
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Ta h l i y e  Tr i y a j ı
TAHLİYE 
TRİAJI TAHLİYE
( TT ) HASTA / YARALI İÇİN GEREKLİ HASTANE - YARALI ÖRNEKLERİ

DÜZEYİ ÖZELLİĞİ PERSONEL SAYISI
Personel, poliklinik hastaları, 

TT0 Yardımsız yürür. 0 yürüyebilen hastalar,
refakatçiler

Bir kişi yardımıyla 

TT 1 yürüyebilir 1 Dahili hastalıkları olan hastalar,
Obez veya komplex yürüyebilen çocuk hastalar,
transport  değildir. psikiyatri hastaları

Yürüyemeyen, dahili ve cerrahi, 

TT2 Obez veya kompleks 2
yürüyemeyen hastalıkları olan 

hastalar
transport değil çocuk hastalar,yenidoğan hastalar,

yürüyemez. hemodiyaliz hastaları
Obez veya kompleks Opere ortopedi, beyin cerrahisi

TT 3 transport 3 veya fazla
kalp cerrahisi ve yoğun bakım 

hastaları
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1. Tahliye triyajı bekleme esnasında planlanır. Triyajda karar ve komuta klinikte 

bulunan en kıdemli doktorun sorumluluğundadır. Klinik sorumlu hemşiresi 

tahliye organizasyonunu yapar ve yürütür.

2. Tahliye esnasında tehlikeye en yakın hastalar en önce tahliye edilirler.

3. Hastalarla birlikte personel, ekipman, tıbbi kayıtlar, dosyalar ve 

ilaçlar da tahliye edilir.

4. Tahliye kararı verildiğinde; 

* 1. gruptaki, yürüyebilen hastalar sıra halinde bir öncü ve bir artçı personel 

ile dışarı çıkarılır.

* Sonra, personel / hasta oranı dikkate alınarak sırasıyla

2, 3 ve 4. grup çıkarılarak tahliye tamamlanır.

5. Tahliye esnasında, klinikte bulunan hemşireler, hasta bakıcılar, 

temizlik personeli ve hasta yakınları hastalara yardımcı olacaklardır.

6. Tahliyenin tamamlanmasının ardından, tahliye edilen hastalar 

tahliye sorumluları tarafından sayılır ve boşaltılan bölümler ilgili 

güvenlik görevlilerince bir kez daha kontrol edilir.

Tahliye Triyajı
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1. Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir 

iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen 

boşaltılması gerekliliğine HAP Başkanı karar verir.

2. Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve 

boşaltılacağına karar verme yetkisi Lojistik Şefi'ne aittir. 

3. Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve 

kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi 

Lojistik Şefi'dir. 

4. Tahliye amacıyla hangi servislerin boşaltılacağına 

ve hangi hastaların taburcu edileceğine Hastane Ünitesi 

Sorumlusu karar verir. 

5. Binada merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp 

kullanılamayacağına karar verecek kişi 

Lojistik Direktörü'dür. 

Hastanenin Tahliyesinde Sorumlular
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6. Hastanenin boşaltılmasından ve taşıma yollarının 

sağlanmasından sorumlu kişi Lojistik Direktörü'dür. 

7. Boşaltma işinin organizasyonundan ve yönetiminden 

sorumlu kişi HAP Başkanı'dır. 

8. Hangi hastaların nereye tahliye edildiği ile ilgili 

dokümantasyonu yapan kişi Planlama Direktörü'dür.

9. Hastanenin boşaltılmasından sonraki güvenliğinden 

sorumlu kişi Güvenlik Direktörü'dür. 

10. Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin 

boşaltılmasına karar verme sorumluluğu Güvenlik 

Direktörü'ne aittir. Ancak boşaltma emrini vermekle 

sorumlu kişi HAP Başkanı'dır.

Hastanenin Tahliyesinde Sorumlular
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Tahliye planları

• Her birimin hangi durumda nereye 
tahliye edileceğini tanımlamalıdır.

• Bina dışına tahliyelerde toplanma alanları 
belirlenmiş olmalıdır.

• Tahliye rotası, çıkış kapıları ve toplanma 
alanları krokilerle gösterilmelidir.

• Duruma göre kullanılabilecek seçenek 
(birincil ve ikincil) tahliye rotaları 
planlanmalıdır.

• Planlar ulaşılabilir olmalı ve herkes 
tarafından önceden biliniyor olmalıdır.
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ANKARA ÜNİVERSİRESİ
TIP FAKÜLTESİ

İBNİ SİNA HASTANESİ



1 NO’LU TOPLANMA ALANI: 

Hastane ana girişi, poliklinikler 

girişi ve protokol girişinin 

bulunduğu ön bahçedir. 

Bu alan poliklinikler, hastane 

idaresi, Radyoloji, laboratuvarlar, 

diş ünitesi ve 15-5. katlarda 

bulunan tüm birimlerin toplanma 

alanı olup, bu alanda toplanan 

kişilerin denetimini sağlamak 

Poliklinikler Sorumlusu’nun ve 

alanda görevli Gözetim Denetim 

ve Kontrol Birimi personelinin 

görevidir.

İbni Sina Hastanesi’nde belirlenmiş toplanma alanları
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2 NO’LU TOPLANMA ALANI:

Morg kapısı girişindeki 

bahçesidir. Bu alan 4 -1. 

katlarda bulunan tüm 

anabilim/bilim dalı ve birimlerin, 

0. katta bulunan Bilgi - İşlem 

Merkezinin, Tıbbi Malzeme 

Merkezinin ve atölyelerin 

toplanma alanı olup, bu alanda 

toplanan kişilerin denetimini 

sağlamak Dershaneler 

Sorumlusu’nun ve alanda 

görevli Gözetim Denetim ve 

Kontrol Birimi personelinin 

görevidir.

İbni Sina Hastanesi’nde belirlenmiş toplanma alanları
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3 NO’LU TOPLANMA ALANI: 

Akademik Yerleşke ön bahçesidir. 

Bu alan Akademik Yerleşkede 

bulunan tüm Anabilim / Bilim Dalı 

sekreteryaları ve öğretim üyeleri 

ile Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü’nün toplanma alanı olup, 

bu alanda toplanan kişilerin 

denetimini sağlamak Akademik 

Yerleşke İdari Sorumlusu’nun ve 

alanda görevli Gözetim Denetim ve 

Kontrol Birimi personelinin görevidir.

İbni Sina Hastanesi’nde belirlenmiş toplanma alanları
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4 NO’LU TOPLANMA 

ALANI: Acil Servis 

ön bahçesidir. Bu alan 

Acil Servis ve Taşınır Kayıt 

Kontrol Biriminin toplanma 

alanı olup, bu alanda 

toplanan kişilerin denetimini 

sağlamak Acil Servis 

Güvenlik Sorumlusu’nun 

ve alanda görevli Gözetim 

Denetim ve Kontrol Birimi 

personelinin görevidir.

İbni Sina Hastanesi’nde belirlenmiş toplanma alanları
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İbni Sina Hastanesi Toplanma Alanları
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Ya n g ı n d a  b o ş a l t m a

• Yangın veya yangın riski (deprem sonrası) 
nedeniyle tahliye durumlarında, 
alanı terk etmeden önce,

* Cihazların fişlerini çekin, 
* Elektrik şalterlerini indirin,
* Doğal gaz vanalarını kapatın,
* Boşaltılan alanların kapılarını kapatın,

Bu işlemler herhangi bir tehlike içeriyorsa 
yapmayın. Kendinizi tehlikeye atmayın.  

* Ya n g ı n d a  a s a n s ö r l e r i  ku l l a n m ay ı n !
* Yangın söndürücü ile ateşe müdahale ederken, 
tahliye rotasını arkanıza alın.
* Yangının büyümesi durumunda boşaltma 
rotanızın kapanmayacağından emin olun.
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Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Özel bir nesneyi, amacı, faaliyeti veya durumu 
işaret eden, 

• levha, 

• renk, 

• sesli veya ışıklı sinyal, 

• sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla, 

İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ya da 

talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran 

işaretlerdir.
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SAĞLIK ve 
GÜVENLİK 
İŞARETLERİ 

YÖNETMELİĞİ
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11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu 
ve Konsey Direktifi’ne paralel olarak hazırlanmıştır.



SAĞLIK ve GÜVENLİK İŞARETLERİ 
YÖNETMELİĞİ

• İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına 
göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı, 
yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte 
yer aldığı biçimiyle sağlık ve güvenlik işaretlerinin 
bulundurulması ve uygun yerlerde kullanılması,

• Kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında 
çalışanların bilgilendirilmesi

• İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği 
davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitilmesi,

• Çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerinin alınması 
ve katılımlarının sağlanmasını içerir.

3403.12.2015 www.ahmetsaltik.net



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Yasaklayıcı işaretler : Tehlikeye neden olabilecek veya 

tehlikeyle karşılaşılabilecek bir davranışı yasaklayan 

işaretlerdir.

Uyarıcı işaretler : Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında 

uyarıda bulunan işaretlerdir.

Emredici işaretler : Uyulması zorunlu bir davranışı 

belirleyen işaretlerdir.

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri : Acil çıkış yolları, 

ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.
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Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri:
Yangın durumundaki eylemlere özel 
işaretlerdir.

Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, 

emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 

dışında bilgi veren öbür işaretlerdir.

Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile birlikte 

kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhalardır.
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Ya s a k l a y ı c ı  İ ş a r e t l e r

• Çember biçiminde,

• Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı 
çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı bölümler 
işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır).

Sigara içilmez
Sigara içmek, açık alev 
kullanmak yasaktır.

Yaya 
giremez
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Ya s a k l a y ı c ı  İ ş a r e t l e r

Suyla söndürmek yasaktır İçilmez Yetkisiz kimse giremez

İş makinesi giremez Dokunma
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Uyarı işaretleri

• Üçgen biçiminde

• Sarı zemin üzerine 
siyah piktogram, 
siyah çerçeve 
(sarı bölümler 
işaret alanının 
en az % 50’sini 
kapsayacaktır).
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U ya r ı  i ş a r e t l e r i

Parlayıcı madde 
veya yüksek ısı

Patlayıcı madde Toksik madde

Aşındırıcı madde Elektrik tehlikesi Tehlike
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Uyarı işaretleri

Radyoaktif madde Lazer ışını Asılı yük

Oksitleyici madde İş makinesi İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon
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Uyar ı  i şaret ler i

Güçlü manyetik alan Engel Düşme tehlikesi

Biyolojik risk Düşük sıcaklık Zararlı veya 
tahriş edici madde
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Emredici İşaretler
• Çember biçiminde,

• Mavi zemin üzerine beyaz piktogram 
(mavi bölümler işaret alanının en az %50’sini 
kapsayacaktır).

Gözlük kullan Baret tak Eldiven giy
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Emredici İşaretler

Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan

Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan
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Kulak koruyucu tak
Genel emredici 
işaret
Başka işaretle 
kullanılabilir
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Emredici İşaretler



Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

• Dikdörtgen veya kare biçiminde,

• Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram 
(yeşil kısımlar işaret alanının en az 
%50’sini kapsayacaktır).
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Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

A c i l  ç ı k ı ş  v e  k a ç ı ş  y o l u
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Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Y ö n  İ ş a r e t i  ( y a r d ı m c ı  i ş a r e t )
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Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

İlkyardım Sedye Güvenlik duşu

Göz duşu Acil durum ve ilk yardım telefonu
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G öz  ve  G ü ve n l i k  D u ş u

G
ü
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u
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Göz duşu

50
03.12.2015 www.ahmetsaltik.net



GÖZ DUŞU!

Gözlere asit ya da 
baz herhangi bir 

sıvı sıçrarsa, 
10-20 dakika 

musluk suyu ile 
yıkama yapılmalıdır. 

Bu basit düzenek
riskli tüm işyerlerinde
mutlaka kurulmalıdır.
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Gözlere asit ya da baz herhangi 
bir sıvı sıçrarsa, 15-20 dakika 

musluk suyu ile yıkayın.

Kesinlikle asitik ya da bazik 

sıvının tersi, antidot mantığı ile 

KULLANIL-MA-MA-LIDIR !!



• Yangınla mücadele donanımı özel bir renk ile 
belirtilir ve yerini bildiren bir işaret levhası 
yerleştirilir ve/veya bu gibi donanımın saklandığı 
yer ya da erişim noktaları için 
özel bir renk kullanılır.

• Bu tür donanımı (ekipmanı) belirlemede 
kırmızı renk kullanılır. Kırmızı alan, 
donanımın kolayca tanınabilmesi için 
yeterince geniş olması sağlanır. 

• Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri 
işaretlemek için de işaret levhaları kullanılır.

5303.12.2015 www.ahmetsaltik.net



Yangınla Mücadele İşaretleri

• Dikdörtgen veya 
kare biçiminde,

• Kırmızı zemin üzerine 
beyaz piktogram 
(kırmızı bölümler 
işaret alanının 
en az % 50’sini 
kapsayacaktır).
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Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangın hortumu Yangın merdiveni

Yangın söndürme cihazı Acil yangın telefonu
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Yangınla Mücadele İşaretleri

Yönler (Yardımcı bilgi işareti)
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Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

• İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı 
ya da boyama biçiminde yapılır ve 
görünür yüzeylere yerleştirilir.

• Borular üzerinde kullanılan işaretler, 
vanalar ve bağlantı yerleri gibi 
tehlikeli noktaların yakınına görünür 
biçimde ve uygun aralıklarla konur.
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Engeller ve Tehlikeli Yerler

• Sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz şeritler 
yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve 
aynı büyüklükte boyanır.

• Örnek:
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(İHBAR: 1111 )
BEYAZ KOD – Güvenlik : Hasta / yakını ve çalışanların   
hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel tacize uğraması durumunda
GÜMÜŞ KOD - Silahlı Saldırı : Hastanede silahlı saldırı 

ya da tehdit durumlarında
YEŞİL KOD - Bomba Tehdidi : Hastanede bomba ihbarı / 
kuşkulu paket durumları

PEMBE KOD - Çocuk Kaçırma : Kadın doğum ve çocuk 
servislerinden çocuk kaçırma/ kayıp ihbarı durumunda

MAVİ KOD - Medikal Acil / Kalp durması :
Hastane içinde herhangi bir yerdeki tıbbi acil durumlar   
İHBAR: 8888 veya 1111

Hastane Afet Planında Renk Kodları - 1
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KIRMIZI KOD - Yangın 
SARI KOD – Çoklu Yaralanmalar: 

Hastaneye gelen / gelmekte olan toplu yaralanma 
olguları olması durumunda

TURUNCU KOD – KBRN :
Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer etkenlerin
yol açtığı tehlikeli durumlar, kitle imha silahlarının 
kullanımı, endüstriyel kazalar, laboratuvar kazaları, 
nükleer ve radyolojik kazalar durumunda.

GRİ KOD - HAP’ın Sonlandırılması..

Hastane Afet Planında Renk Kodları - 2
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S öz l ü  İ l e t i ş i m - 1  

• 1 veya 1’den çok kişiler arasında kurulan sözlü 
iletişimde; belirli bir biçimde veya kodlanmış 
kısa metinler, cümleler, kelime veya buyruk (emir) 
kipinde sözcükler kullanılacaktır. (Metod 1 İletişim)

• Sözlü iletiler olanak olduğunca kısa, yalın ve 
açık olmalıdır. Konuşanın konuşma becerisi 
ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir 
sözlü iletişime uygun olacaktır. 

• Sözlü iletişim doğrudan insan sesi veya uygun bir 
araçla yayınlanan insan sesi ya da yapay (sanal) 
insan sesi ile olabilir. 
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S öz l ü  İ l e t i ş i m - 2  

• Sözlü iletişimin tarafı olan kişiler, sağlık ve 
güvenlik açısından kendilerinden istenen 
davranışı yapabilmeleri için sözlü iletiyi 
doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek 
düzeyde, kullanılan dili bileceklerdir.

• Sözlü iletişim, el - kol hareketleri yerine ya da 
onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen 
komutlar kullanılacaktır.

• Görsel temas ile iletişim pekiştirilmeli, 
gerekiyorsa geribildirim istenmelidir.     
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El İşaretleri 
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İleri Sol

Başlat Kaldır



Dur

Tamam İşlem sonu Düşey mesafe

Geri

Sağ Kes Acil dur
64

E l  İ ş a r e t l e r i  
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Dur!

İndir Geri
Yatay mesafe
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TEŞEKKÜRLER!
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ILO : Safety and health at work: 

Everyone has a role, know yours..
28th April 2015
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