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BİRİMİ: Teknik servis hizmetleri 

GÖREVİ: Teknik servis hizmetlerinin yürütülmesi. 

Bağlı bulunduğu yönetici/üst pozisyon: Hastane Yöneticisi ,İdari Mali İşler Müdürü,İdari Mali İşler 

Müdür Yardımcısı 

Görev devri:

 Görev amacı :Teknik servis hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

Kendisine Bağlı alt pozisyonlar /birimler: Yoktur

Hastanede bulunan tüm asansörlerin mevcut sözleşmesine uygun olarak bakım, onarım ve periyodik 

bakımlarını yüklenici firmasına yaptırmak, 

• Asansörlerin faal halde bulunmalarını sağlamak, 

• Asansörlerde oluşan arızaları yetkili firmasına bildirmek, takibini yapmak, 

• Asansörlerin bakım firmasının yapmış olduğu tüm müdahalelere refakat etmek, Asansörlerin çok 

arızalanan yedek parçalarının listesini yaparak stoklarda bulunmasını sağlamak 

• Arızalanan Asansörler için gerekli olan yedek parçaların isteğini yapmak, satın almadaki durumlarını 

takip etmek 

• Her asansör için bir asansör karnesi oluşturmak, Asansörlere yapılan müdahaleleri, periyodik 

bakımları, takılan yedek parçaları bu karneye günü birlik olarak işlemek, yetkili firmasına imzalatmak, 

• Her iş gününün başlangıcında asansör makine dairelerini, halatları, motorları, kasnakları, kabinleri 

kontrol etmek ve ettirmek 

• Asansör yetkili firması tarafından yapılacak olan aylık periyodik bakımlarda firmaya refakat etmek, 

yapılan işlerin ve hastane düzenini aksatmadan yapılmasını sağlamak, Fren ayarının kontrolü, Fren 

diski boşluğunun kontrolü, Yağlanmanın ve yatakların kontrolü, Hız regülâtörünün kontrolü, Tahrik 

tekerleği ve kamasının kontrolü, Elektrik motoru sıcaklığının ve termik şalterin kontrolü, Gürültü ve 

sarsıntı kontrolü, Motor yatakları ve dişli kutusu yağ kontrolü, Buton yer, alarm, havalandırma ve 

aydınlatma kontrolü, Emniyet sisteminin kontrolü, Kat seviyesinin kontrolü, Paraşüt mekanizması ve 

fren bloklarının kontrolü, Sarsıntı kontrolü, Duruş ve kalkış hassasiyetinin kontrolü, Patenlerin 

kontrolü, Kontaktör, röle ve klemenslerin kontrolü, Sigorta, trafo anahtar vb kontrolü, Rayların 

temizliğinin ve yağlanmasının kontrolü, Ağılık patenlerinin kontrolü, Son kat şalterinin kontrolü, 

Taşıyıcı halatların ve tespit yerlerinin kontrolü, Hız regülatör Halatının ve tespit yerinin kontrolü, Kat 

betonyerlerinin kontrolü, Topraklama durumunun kontrolü, Fleksibl kablonun kontrolü, Hareketli 

aksamların temizliği ve yağlanması, Amortisör, kilit ve emniyet sisteminin kontrolü, Kontakların 

temizlenmesi, Çalışmanın kontrolü ve diğer kontrolleri yüklenici firmasına yaptırmak, bakım formları 

ve asansör karnelerinin işlenmesini sağlamak, 
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• Asansörlerin kat ayarlarını kurum isteklerine göre yapmak, 

• Asansörlerde çalışan elemanların emniyet tedbirlerini alarak iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına 

uyarak çalışmalarını sağlamak, 

• Asansörlerde mahsur kalanları kurtarma talimatlarına uygun olarak kurtarılmasını sağlamak, 

asansörü tekrar devreye almak, 

• Aylık bakım dışında meydana gelen; halatlarda deformasyon kasnaklardaki aşınma vb işlerde aylık 

bakım beklenmeksizin anında değişimi için gerekli malzemelerin belirlenmesi, satınalma istemi ve en 

kısa zamanda yetkili firması tarafından değişimi için planlama yapmak, acil olarak alınması gereken 

tedbirleri almak.(Asansörün devre dışı bırakılması gibi.) 

• Hastane haricinde tıp fakültesi, Kongre kültür merkezi ve diş hekimliği binalarında bulunan 

Asansörlerin arızalarının giderilmesiiçin girişimlerde bulunmak. Yetkili firmalarına refegat etmek. 

Bakım formlarını tutmak. 

• Günlük iş planının hazırlanması, nöbetçi eleman bilgi akışının değerlendirilmesi, arızaların 

sınıflandırılması ve arıza bilgisine göre iş akışının ayarlanmasını sağlamak. 

• Günlük Dinamik UPS sistemini kontrol etmek, değişiklikleri izlemek, iki ayda bir yapılan firma 

bakımlarını organize etmek. 

• Adet Ana dağıtım panolarının günlük kontrolünü yaptırmak, kontrol ve arızaların haricinde yılda iki 

defa bakımını yaptırmak. 

• Klima MCC panolarının günlük kontrolünü yaptırmak, kontrol ve arızaların haricinde yılda iki defa 

bakımını yaptırmak. 

• Adet Klima soğutma ünitesi panolarının günlük kontrolünü yaptırmak, kontrol ve arızaların 

haricinde yılda iki defa bakımını yaptırmak. 

• Adet Kat dağıtım panolarının kontrolünü yaptırmak, arızaların haricinde yılda iki defa bakımını 

yaptırmak. 

• Kat tali aydınlatma ve priz panolarının kontrolünü yaptırmak, arızaların haricinde yılda iki defa 

bakımını yaptırmak. 

• Bus - Bar hattının birleşme, dönüş, ek, çıkış noktalarının gözle, lazer termometre ile kontrolünü 

yaptırmak. 

• Hasta yatak katlarından gelen günlük arızaları arıza formu dâhilinde yapıp onaylamak / onaylatmak 

ve aylık olarak form haricinde rutin bakımlarını yaptırmak. 

• Hastane genelindeki armatür üzerinde bulunan ampül,starter,balast,soketlerin arızalı olanlarının 

değişimi yaptırmak. 
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• Acil aydınlatma sistemine ait armatürlerin kit ünitesi ve batarya ünitesinin bakım ve arızalarını 

yaptırmak. 

• Hastaneye ait tadilatlardan dolayı yeni elektrik tesisatlarını çektirmek. 

• İklimlendirme tesisatına ait elektrik motorların kontrolünü yaptırmak, arızaların haricinde, yılda iki 

kez bakımını yaptırmak. 

• Atölyeye ait ambar içerisinde malzeme giriş çıkışını takip ve kayıt etmek 

• Her sabah vardiya teslim alındığında sistem düzenli bir şekilde kontrol edilir. 

• Dip blöf otomatik olduğundan her yarım saatte bir kendiliğinden yapılır. Her gün düzenli çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilir.

 • Duyar elemanları kontrol edilir.

 • Kondens ve degazör tanklarının su seviye kontrolleri yapılarak gerekirse su takviyesi yapılır. 

• Kazan besleme ve degazör besleme pompaları kontrol edilerek oluşan arızalara müdahale edilir. 

• Hidrofor sistemi kontrol edilerek suyun basıncına göre hidroforları devreye almak. • Ana su 

deposunun devamlı dolu olması sağlanır. 

• Yumuşak su deposuna hidroforlar çalıştığı sürece su takviyesi yapılır. 

• Isı Merkezinden hastaneye giden galeri hattı günlük kontrol edilir.

 • Kondens su tank takviyesi için polimer yumuşatma tankı kontrol edilir. Kazanlara gelen doğal gaz 

hattı günlük olarak kaçak var mı diye kontrol edilir. 

• Gün içerisinde oluşan su kaçağı, Gaz kaçakları, Buhar kaçakları ile arızalara anında müdahale edilir.

 • 3 ayda bir kazanlardaki duyar elemanlarının kireçlenmeden dolayı temizliği yapılır. • 3 ayda bir 

pompaların yağlarının değişimi yapılır. 

• Yılda bir kompresörlerin yağları değiştirilir. 

• Yaz sezonunda tüm kazanların, Degazörlerin ve kondenslerin içi açılarak temizlik ve bakımları 

yapılır. 

• Galeri hattındaki pislik tutucular temizlenerek arızalı olanlarının değişimi yapılır. 

• Doğal gaz hattında gerekli kontroller yapılır. 

• Isı Merkezinin yıllık malzeme ihtiyaçlarının istemini yapmak. 

• Şefliğe bağlı birimlerde; işletme ve bakım çalışmalarında gerekli Teknik Emniyet, İş, İşçi ve Mal 

güvenliği konularında gerekli tedbirleri almak. 
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• Günlük Klima, soğutma grubu, kondens, boyler, pis su pompaları, soğutma kuleleri, aspiratörler ve 

reaktör setinde kontrolün yapılmasını sağlamak ve oluşan bakım, arıza durumlarına göre 

müdahalesinin yapılmasını sağlamak .

 • Klima vantilatör, aspiratör, nemlendirme hücresi, damper ve serpantin hücrelerinin aylık, iki aylık 

ve sezonluk bakımların yapılmasını sağlamak 

• Soğutma grubuna ait tüm ekipmanların ve kule depolarının aylık ve yıllık bakımlarını yaptırmak ve 

sezona hazırlamak 

• Boyler, kondens ve galeri hattının kontrolünü ve bakımını yaptırmak. 

• Klima sistemine ait menfez ayarları, kanal kontrolü ve sıcaklık ayarları ile ilgili müdahaleleri 

yaptırmak 

• Klima sistemine ait vana ve ekipmanların kontrollerini yaptırmak ve sistemi sürekli faal durumda 

olmasını sağlamak 

• Aylık faaliyet raporunu yazmak, faaliyet raporunu her klimaya ait dosyaya yazarak sistem için 

gerekli bilgileri toplamak 

• Morg ünitesinde bulunan soğutma sistemlerinin bakımını yapmak ve arızalarını yaptırmak 

• Telefon Santralının bakım ve onarımlarını yapmak 

• Telefon hattı olmayan yerlere hat çekmek,

Telefon abonelerinin hat ve telefon kablolarının arızalarını gidermek, kilitlenen hatların sistem 

üzerinden resetlenmesini yapmak, birim sorumlusu veya Başhekimlik yazılı onayı ile abonelerin dış 

hat arama yetkilerini vermek, 

• Aylık ücret dökümanlarının çıktısını almak, yazı işleri aracılığı ile başhekimliğe bilgi vermek, 

• Hastane Telefon santralı bünyesinde hizmet verilen tüm fakülte ve birimlerdeki yukarıda sayılan 

görevleri yapmak, 

• Telefon santralında oluşan kart arızalarında arızanın tespiti, gerekli olan elektronik kartların, stokta 

bulunması gereken malzemelerin takibi(hat kablosu, spiral kablo, soketler gibi) istemlerinin yapmak, 

• Hastane Çağrı sistemi ve cihazların bakım, kontrol ve arızalarını gidermek, çağrı cihazlarına ID 

yüklemek, 

• Telefon santralı ve çağrı sisteminin arızalarının giderilmesi için yetkili firma ile temasların 

yürütülmesi, yapılan bakım ve onarımların takibini yapmak, 

• Sistemlerde oluşan arızaları ilgili birim sorumlularına anında haber vermek, tüm yazışmaların birer 

nüshalarını arşivlemek, 



  

Suruç Devlet Hastanesi

TEKNİK SERVİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI 

Doküman no: KU.YD.120 Yayın tarihi: 29.01.2021 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 5 / 5  

• Oksijen tankının kontrolü (Tank içindeki Oksijen gazın basınç ayarlarının yapılması ve Oksijen gazının

dolumunun yapılması) 

• LPG tankının kontrolü ve tank dolumunun yapılması. 

• Katta bulunan hava kompresörlerinin kontrolünün yapılması. 

• Vakum odasındaki medikal hava komperesörlerinin kontrolünün yapılması. 

• Vakum odasındaki vakum pompalarının kontrolü yapılması. 

• Servisler ve yoğun bakımlar bulunan oksijen vakum ve kuru hava prizlerdeki arızaların giderilmesi. 

• Servislerde kullanılan oksijen flowmetresi, vakum grubu, kuru hava grubu arızalarının giderilmesi. 

• Servislere, ameliyathanelere ve yoğun bakımlara ihtiyaçları halinde 2 m3 Oksijen ile 10 m3 ve 1 m3 

oksijen tüplerine flowmetre başlıkları takılarak verilmesi. 

• Hava kompresör filtrelerinin bakımının ve değişiminin yapılması. 

• Vakum pompalarının filtrelerinin bakımının ve değişiminin yapılması. Vakum pompalarının yağ 

değişiminin yapılması. 

• Yıllık ihtiyaç malzeme listesini çıkarmak ve bu malzemelere ait teknik şartname, özelliklerini 

hazırlamak. 

• İhale, kontrol ve muayene kabul komisyonlarında görevlendirildiği takdirde bu komisyonlarda görev

yapmak

 • İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

 • Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür,talimat ,yasal ve diğer şartlara uymak.


