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Teknik hizmetler; altyapı sistemlerinin

kullanılabilirliğini sağlamak için, gerekli bakım

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Teknik donanımlara, periyodik bakım ve

kontroller yapılmadığında;

• İşçilik ve bakım masrafları artar,

• Hasta memnuniyeti azalır,

• Hizmetin kalitesi düşer,

• Personel verimsizleşir,

• Can ve mal kaybı yaşanır,

• Diğer sistemlerde de arızalara sebep olur.



TH. 1 : Jeneratörlerin, bakım ve kontrolleri

düzenli olarak yapılıyor mu?
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1.1 : Bağlı bulunulan ilin enerji dağıtım şirketinden alınmış

geçici veya kesin kabul belgesi olmalıdır.
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Jeneratörlerin, bağlı bulunulan ilin enerji dağıtım şirketi tarafından
düzenlenmiş geçici yada kesin kabul belgesi olmalıdır.



1.2 : Jeneratörlerin günlük kontrol ve periyodik dönemlere

ait bakım formları bulunmalı, arızada kalma sürelerini

gösteren kayıtlar tutulmalıdır.
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Günlük             

kontrol ve 

periyodik 

bakımlarına               

ait teknik 

servis              

formları 

bulunmalı, 

arızada             

kalma             

süreleri                

kayıt             

altına 

alınmalıdır.



TH. 2 : İklimlendirme ve klima sistemlerinin,

bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılıyor

mu?

6



7

2.1 : Periyodik dönemlerde iklimlendirme ve klima

sistemlerine yapılmış bakımlara ait teknik servis formları

bulunmalıdır.

Temiz ve güvenli havanın sağlanabilmesi için, iklimlendirme ve klima
sistemlerine yapılmış bakımların teknik servis formları bulunmalıdır.



TH. 3 : Asansörlerin, güvenli kullanımına

yönelik gerekli düzenlemeler sağlanmış mı?
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3.1 : Yeni ve mevcut asansörlerin, belediye veya belediye

sınırları dışında kalanlar için il özel idaresi tarafından

onaylanmış tescil belgesi olmalıdır.
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Yeni asansörler,   
kullanıma 

sunulduğu tarih 
itibariyle yeşil 
etiket aldıktan 

sonra monte eden  
firma tarafından, 

mevcut asansörler 
ise, yeşil etiket 

almış ise 30  gün 
içerisinde hastane 
idaresi tarafından;  
1 defaya mahsus 

olmak üzere 
belediye veya 

belediye sınırları 
dışında ise il özel 

idaresine tescil 
ettirilir. 



3.2 : Yılda en az bir kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu ve ilgili idarenin

(belediye-il özel idaresi) protokol imzaladığı akreditasyon

belgeli A tipi muayene kuruluşuna yaptırılmış güncel tarihli

uygunluk belgesi bulunmalıdır.
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Yılda en az bir 
kez A tipi 
muayene 

kuruluşuna 
yaptırılması 

gereken kontrol 
sonucunda 
düzenlenen 
uygunluk 

belgesinde; 
asansörün 

durumu, etiket 
rengi, kontrol   
ve geçerlilik 

tarihi belirtilmiş 
olmalıdır. 



3.3 : Uygunluk belgesinde belirtilen güncel tarihli bilgi

etiketleri, kabin içerisinde rahatlıkla görülebilecek bir şekilde

yapıştırılmış olmalıdır.
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Uygunluk belgesinde renkleri belirtilen etiketler, geçerlilik
tarihleri yazıldıktan sonra, kabin içerisinde rahatlıkla
görülebilecek bir yere yapıştırılmış olmalıdır.



3.4 : Asansörlerin günlük kontrol ve periyodik dönemlere ait

bakım formları bulunmalı, arızada kalma sürelerini gösteren

kayıtlar tutulmalıdır.
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Günlük kontrol ve periyodik bakımlara ait teknik servis formları
bulunmalı, arızada kalma süreleri kayıt altına alınmalıdır.



TH. 4 : Sağlık tesisinde medikal gaz, elektrik,

su vb. giderlerinin takibi yapılıyor mu ?
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4.1 : Sağlık tesisinin medikal gaz, elektrik, su, yakıt, tıbbi

atık, haberleşme, kira vb. giderleri aylık olarak SBYS’de

oluşturulacak ‘‘Yönetici Takip Ekranı’’ ile takip edilmelidir.
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Medikal gaz, 
elektrik, tıbbi 
atık, iletişim  

vb. sabit 
giderlerin    

aylık 
kayıtları 

tutulmalı, 
yönetim 

tarafından 
SBYS’de 

oluşturulacak 
ekranlar 

üzerinden 
takibi 

yapılmalıdır.



4.2 : “Enerji Tüketim Takip Modülüne” elektrik, su, yakıt vb.

faturalarının veri girişleri, görevlendirilmiş personel

tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.
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Fatura       
girişi için 

görevlendirilen 
personelin 
modüldeki 

iletişim   
bilgileri güncel 

olmalı; 
elektrik, su        

ve yakıt  fatura 
girişleri ilk ve 
son endekse 
göre düzenli     
yapılmalıdır.



TH. 5 : Kesintisiz güç kaynaklarının (UPS),

bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılıyor

mu?
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5.1 : Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, görüntüleme

merkezleri vb. hizmet alanlarını besleyen UPS'lerin günlük

kontrol ve periyodik dönemlere ait bakım formları

bulunmalı, arızada kalma sürelerini gösteren kayıtlar

tutulmalıdır.
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Günlük kontrol   
ve periyodik 
bakımlara ait 
teknik servis 

formları 
bulunmalı, 

arızada kalma 
süreleri kayıt 

altına alınmalı, 
UPS ve akülerin 

zarar 
görmemesi        
için gerekli  

soğutma 
işlemleri 

yapılmalıdır.    



TH. 6 : Merkezi gaz sistemlerinin, bakım ve

kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?
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6.1 : Medikal gazların basınç ve akış kontrolleri günlük

olarak yapılmalı ve değerler kayıt altına alınmalıdır.
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Oksijen,   
azot, vakum 
ve medikal 

havanın 
basınç  

değerleri 
günlük 
olarak 
kontrol 

edilmeli, 
gözlemlenen 

değerler 
kayıt altına 
alınmalıdır.



6.2 : Medikal gaz merkezlerinde, olumsuz durumlarda işitsel

ve görsel uyarı veren aktif alarm sistemleri bulunmalıdır.
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Medikal gaz 
merkezlerinde 

arıza, alçak 
veya yüksek 
basınç vb. 
olumsuz 

durumlarda 
işitsel ve 

görsel uyarı 
veren aktif 

alarm 
sistemleri 

bulunmalıdır. 



6.3 : Merkez ve kat kontrol panolarının; periyodik dönemlere

ait bakım formları bulunmalıdır.
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Sağlık 
sunumunun 
aksamaması 
için; medikal 
gaz sistemi 

ve kat  
kontrol 

panolarına 
yapılan 

periyodik 
bakımların 

teknik servis 
formları 

bulunmalıdır.



Teşekkürler…

e-posta: hikmet.cirnik@saglik.gov.tr
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