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HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER UYGULAMA SORUMLULAR 

KESİNTİSİZ 

ELEKTRİK 

HİZMETİ 

SUNMAK 

 İlgili birimden elektrik kesintilerine yönelik 

bilgilendirmenin alınması 

 Hastane trafolarının ve elektrik panolarının periyodik 

bakım ve kontrolü yapılmalıdır. 

 Jeneratörlerin devreye girmesi için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

 Yedek mazotun bulundurulması  

 Elektrik sisteminin düzenli kontrol ve bakımlarının 

yapılması 

 Jeneratörlerin günlük, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları 

yapılmalıdır. 

 Kesintisiz güç kaynağına bağlı prizler tanımlanmalı ve 

özellikli birimlerde hayati önem arz eden cihazlar bu 

prizlere takılı olmalıdır. 

 Prizler sabitlenmiş olmalıdır. 

 Elektrik panolarının günlük, trafoların aylık kontrollerinin yapılıp kontrol altına 

alınmıştır. Kontrolleri yapılmaktadır. 

 Jeneratörün maksimum 7 sn içerisinde devreye girmiştir. 

 Jeneratörlerin günlük,3 aylık,6 aylık ve yıllık bakımları yapılıp kayıt altına 

alınmıştır. 

 UPS’ler tanımlanmış ve kritik cihazlar bu prizlere bağlanmıştır. 

 Prizler sabitlenmiş kablolar duvarlara monte edilmiş kapalı sistem içinden geçirilmiş 

ve sabitlenmiştir. 

 Olası elektrik kesintisinde UPS ( kesintisiz güç kaynağı) 2 saat kesintisiz elektrik 

hizmeti verilmekte ve otomatik devreye girmektedir. Elektrik kesintisinde devreye 

giren birinci jeneratör (Güç Bir Jeneratör) 2000 lt mazot kapasiteli olup 1 saatte tam 

kapasite ile çalışınca 30 litre motorin yakmakta kesintisiz 66 saat çalışmaktadır. 

 İkinci jeneratör (Catarpiller Jeneratör) 2000 lt mazot kapasiteli olup 1 saatte 30 lt 

motorin yakmakta kesintisiz 66 saat çalışmaktadır. 

 Üçüncü jenaratör  ek poliklinik binası için 220Kw bir saatte 45 litre motorin 

yakmaktadır. Kesintisiz 12 saat çalışmaktadır.  

 

İdari Mali işler 

Müdürü 

 

Teknik Servis 

Sorumlusu 

 

 

KESİNTİSİZ SU 

HİZMETİ 

SUNMAK 

 

 Su deposu ve tesisatın bakımlarının yapılması 

 İş ve arıza taleplerinin en kısa sürede giderilmesi 

 Su deposunun haftalık klor ölçümünün yapılması 

 Su deposunun yılda bir kez boşaltılarak temizlenmesi 

 Su depolarının yılda en az iki kez su numuneleri 

alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin 

yapılması 

 Hastanemizde 2 adet 150 ton kapasiteli seramik kaplı betonarme su deposu 

bulunmaktadır.  

 Su deposunun haftalık klor ölçümü yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır 

 Su deposu yılda bir kez boşaltılarak temizlenmekte kayıt altına alınmaktadır 

 Su depolarından yılda iki kez su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal 

analizler yapılmaktadır 

 Su deposunun ve tesisatla ilgili sorunlar en kısa sürede giderilir. 

 Mevcut depo ile kesintisiz 72 saat hizmet vermektedir. İhtiyaç halinde  Şebeke suyu 

verilir.  

İdari Mali işler 

Müdürü 

 

Teknik Servis 

Sorumlusu 

 

Temizlik Hizmetleri 

Sorumlusu 

HEDEF ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER UYGULAMA SORUMLULAR 

KESİNTİSİZ 

MEDİKAL 

GAZ HİZMETİ 

SUNMAK 

 Hastanede kesintisiz medikal gaz hizmetinin verilmesi 

 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı 

paneli bulunması  

 Ameliyathane servisinde seyyar oksijen, azot peroksit, 

aspiratör sisteminin yedeklenmesi 

 Acil serviste merkezi medikal gaz sistemi kesintisinde 

yedek oksijen tüpü ile hizmetin devamlılığının 

sağlanması. 

 Diğer sağlık hizmeti sunulan birimlerde en az bir seyyar 

oksijen ve aspiratör sisteminin hazır bulundurulması 

 Bu tüplerin mevcut ve ihtiyaç kapasitelerinin bölüm 

sorumluları tarafından takip edilmesi 

 Medikal gaz sistemleri kontrol edildi. 

 Günlük olarak kaçak kontrol edildi. 

 Her yatağın başına tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli gelecek şekilde dizayn 

edildi. 

 Ameliyathane seyyar oksijen, azot peroksit, aspiratör sistemi yedeklendi 

 Acil serviste yedek 3 seyyar oksijen tüpü yerleştirildi. 

 Yoğun bakım ve doğumhane de yedekli oksijen tüpü bulunduruldu 

 Her katta 1 adet seyyar oksijen tüpü bulunduruldu 

 Merkezi dökme O2 gazı sisteminde oluşabilecek arıza durumunda palet sistemleriyle 

merkezi sisteme O2 gazı verilir. 1 palet kullanıma göre en az 3 saat hizmet verir. 

 

İdari Mali işler 

Müdürü 
 

Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü 
 

Teknik Servis 
 

Sağlık Hizmet 

Yönetimi Bölüm 

Sorumluları 
 

Ayniyat Sorumlusu 



 

 

 

HEDEF ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER UYGULAMA SORUMLULAR 

BELLİ 

PERİYODLARD

A BİNA TURU 

YAPMAK 

 Bina turu ekibi oluşturulması 

 Kişilere bina turu içindeki görevlerinin tebliğ edilmesi 

 Tüm birimleri kapsayacak şekilde 3 ayda bir bina turunun 

yapılması 

 Bina turu sonrası saplanan arızalar sonrası iş- talepte 

bulunulması ve faaliyetin takibinin sağlanması 

 Bina turu sonrası tekrarlayan arıza ve işlevsel hatalardan 

kaynaklanan sorunlar için iyileştirme başlatılması ve ilgili 

bölüm sorumlusu tarafından faaliyetlerin takibinin yapılması 

 Bina turu ekibi oluşturuldu kişilere tebliğ yapıldı. 

 3 Ayda bir bina turu yapıldı 

 Arızalar için talep yapıldı,faaliyetler takip edildi. 

 

Bina Turu Ekibi 
 

Teknik Servis Sor. 
 

Tüm Bölüm 

Sorumluları 

SU VE SU 

SİSTEMLERİNE 

BAĞLI 

HASTALIKLARI 

ÖNLEMEK 

 Temiz ve güvenli su hizmeti sunulması 

 Su deposunun haftalık klor ölçümünün yapılması 

 Su deposunun yılda bir kez boşaltılarak temizlenmesi 

 Su depolarının yılda en az iki kez su numuneleri alınarak 

bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması 

 Su deposunun haftalık klor ölçümleri yapıldı,kayıt altına alındı 

 Su deposu boşaltılarak temizlendi ve kayıt altına alındı 

 Su deposunun bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yılda iki kez alındı. 

İdari Mali İşler 

Müdürü 
 

Teknik Servis 

Sorumlusu 
 

Enfeksiyon Kontrol 

Hemşiresi 

ASANSÖR 

HİZMETİNİ 

KESİNTİSİZ 

SAĞLAMAK 

 Hastanedeki asansörlerin çalışır durumda olmasının 

sağlanması 

 Asansörlerin uygunluk belgelerinin bulunması 

 Asansör içerisinde yardım çağrı sisteminin bulunması 

 Asansörlerin bakımlarının periyodik olarak yapılması ve 

kayıtlarının tutulması 

 Asansör arızalarının en kısa sürede giderilmesinin sağlanması 

 Asansörlerin periyodik bakımları yapılmaktadır 

 Asansör içi yardım çağrı zili bulunmaktadır 

 Asansör jeneratöre hatta bağlı olup kesinti anında bir kat alta-üste çıkış 

yapılabilmektedir. 

 Arızalarla ilgili teknik servis aranmakta ve kısa sürede arızanın giderilmesi 

sağlanmaktadır. 

İdari Mali İşler 

Müdürü 
 

Teknik Servis 

Sorumlusu 
 

Satın Alma Birim 

Sorumlusu 

HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER UYGULAMA SORUMLULAR 

MAL 

GÜVENLİĞİNİ 

SAĞLAMAK 

 7/24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlemin sağlanması 

 Kamera kontrol sistemlerinin bakımlarının yapılması 

 7/24 saat özel güvenlik görevlisi bulundurmak 

 Güvenlik telsiz sisteminin sağlanması 

 Kayıp ve çalıntı durumunda gerekli uygulamaları sağlamak 

 Güvenlik görevlisinin hastane içi dolaşımını sağlamak 

 Hasta eşyalarının usulüne uygun teslim alınması ve 

verilmesinin sağlanması 

 Kritik noktaların aydınlatılması 

 Ziyaret saatlerine ziyaretçi kurallarına uygun hareket 

edilmesi 

 7/24 kamera ile izlem sağlandı. Kayıtlar en az 2 ay süreli saklanmaktadır. 

 Özel güvenlik 7/24 vardiya sistemi ile bulunduruldu 

 Telsiz sistemi sağlandı 

 Hasta değerli eşyaları teslim alınarak kayıt altına alındı 

 Ziyaret esaslarına uygun kriterler hakkında WEB sitesi, levhalar, broşür ve 

bilgi verildi. 

 Tespit edilen kayıp, buluntu eşya tutanakla güvenlik görevlisine teslim edilir. 

 Kişi malı kaybettiği durumlarda güvenlik personeli tutanak tutar. Olay 

mahallini emniyet altına alır. 

 Olay yerindeki kişiler ve birimler aranır. 

 Suç teşkil eden durumlarda ‘’112 POLİS ’’ arandı 

İdari Mali işler 

Müdürü 

 

Bilgi İşlem Sorumlusu 

 

Güvenlik Hizmetleri 

Sorumlusu 
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HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER UYGULAMA SORUMLULAR 

CAN 

GÜVENLİĞİNİ 

SAĞLAMAK 

 Mavi kod çağrısının tüm alanlarda sağlanması 

 Beyaz kod çağrısını tüm alanlarda sağlanması 

 Pembe kod çağrısının tüm alanlarda sağlanması 

 Kritik noktaların aydınlatılması 

 7/24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlemin sağlanması 

 7/24 saat özel güvenlik görevlisi bulundurmak 

 Mavi kod yönetim sistemi oluşturuldu 

 Beyaz kod yönetim sistemi oluşturuldu 

 Pembe kod yönetim sistemi oluşturuldu 

 7/24 kamera sistemi ile ortak alanlar,giriş çıkışlar izlendi 

 Güvenlik hizmetleri 7/24 vardiya sistemi ile görevlendirildi 

 Kritik noktalar aydınlatıldı 

 Suç teşkil eden durumlarda ‘’112 POLİS ’’ arandı 

Tüm Hastane Personeli 

ŞÜPHELİ 

ŞAHIS VE 

DURUMLARIN 

YÖNETİMİ 

 Durumu tespit eden kapı görevlisi ‘’malüm kişi ‘’ ifadesi ile 

diğer güvenlik personellerini ve güvenlik amirini telsizle 

uyarır. 

 Kameralardan kişinin takip edilmesinin sağlanması 

 Şüpheli şahısların takibinin tüm alanlarda sağlanması Şahıs 

ayrılana kadar takibin devamlılığının sağlanması 

 

 Şüpheli kişi ‘’malüm kişi’’ anons ile başlatıldı 

 Kameralardan takibi yapıldı 

 Tüm birimlerde takibi yapıldı  

 Şuç teşkil eden olaylarda müdahale edildi.  

 Etkisiz hale getirildi 

 ‘’112 POLİS ‘’ aranılarak teslim edildi. 

İdari Mali işler Müdürü 
 

Güvenlik Hizmetleri Sorumlusu 
 

 Tüm Hastane Çalışanları 

SUÇ TEŞKİL 

EDEN 

OLAYLARA 

MÜDAHALE 

SAĞLANMASI 

 7/24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlemin sağlanması 

 7/24 saat özel güvenlik görevlisi bulundurmak 

 Şüpheli şahısların takibinin tüm alanlarda sağlanması                           

 7/24 kamera sistemi ile ortak alanlar, giriş çıkışlar izlendi 

 Güvenlik hizmetleri 7/24 vardiya sistemi ile görevlendirildi 

 Şüpheli şahısların takibi yapıldı 

 Suç teşkil eden olaylarda ilgili kişi etkisiz hale getirildi  

 Olayla ilgili olay tespit tutanağı güvenlik hizmetleri tarafından 

tutuldu 

 ‘’112 POLİS İMDAT’’ arandı 

 Olay tespit tutanağının bir nüshası, ilgili kişi, tespit edilen delillerle 

beraber polise teslim edildi. 

 Hasta ve hasta yakını ya da çalışanlar bilgilendirildi 

 Sükûnet sağlandı 

Güvenlik Amiri 
 

Güvenlik Personeli 
 

Emniyet Mensupları 

ACİL 

DURUMLARDA 

GÜVENLİ 

YÖNETİMİN 

SAĞLANMASI 

 Acil durum afetler hakkında eğitim verilmesi 

 Hastane afet planı oluşturulması 

 Hastane afet planına uygun görevlendirme ve eğitimlerin 

yapılması 

 Hastane afet planına uygun tatbikatların yapılması 

 Hastane afet planına uygun tahliyenin yapılması 

 HAP yer alan revizyonların takip edilmesi 

 Hastane afet planı oluşturuldu 

 Görevliler tebliğ edildi ve eğitim verilerek kayıt altına alındı 

 Masa başı tatbikatı ve uygulamalı tatbikat planlandı 

 Hastane tahliye tatbikatı yapıldı 

 Muğla AFAD merkezi ve KKM aranılarak bilgi verildi. 

İdari Mali İşler Müdürü 
 

Sivil Savunma Amiri Sorumlusu 
 

Eğitim Hemşiresi 
 

HAP Görevlileri 
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HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER UYGULAMA SORUMLULAR 

 

TIBBİ 

EKİPMANLARIN 

GÜVENLİ 

KULLANIMINI 

SAĞLAMAK 

 

 Tesis yönetimi içinde tıbbi cihaz yönetimi ekibi oluşturulması 

 Kişilere görevlerinin tebliğ edilmesi,eğitim verilmesi 

 Birim bazında tıbbi cihaz envanterinin oluşturulması 

 Tıbbi cihazların kullanımına yönelik cihaz talimatlarının 

oluşturulması ve kullanıcılara eğitim verilmesi 

 Tüm tıbbi cihazların verimliliği, doğru ve güvenilir çalışması için 

bakım onarım,ayar ve kalibrasyon planlarının yapılması 

 Cihazların periyodik bakım,ayar ve kalibrasyonlarının yapılması 

 Eksik tıbbi ekipmanların tespiti ve talebinin ilgili birim 

sorumlusu tarafından yapılması 

 Hastaneye yeni gelen cihazların garanti, sözleşme unsurlarının 

takip edilmesinin sağlanması 

 HEK e ayrılacak cihazlara yönelik gerekli düzenlemelerin 

yapılması 

 Tıbbi cihaz yönetim ekibi kuruldu ve kişilere tebliğ edildi 

 Birim bazında tıbbi cihaz envanteri oluşturuldu 

 Cihaz kullanım talimatları oluşturuldu ve eğitim verilerek kayıt altına alındı 

 Cihaz bakım ayar ve kalibrasyon planları yapıldı. Bölüm sorumluları ve 

teknik servis sorumlusu ile koordineli takibi sağlandı 

 Yeni gelen cihazların kaydı, birime teslimi, kullanıcı eğitimleri itina ile 

yapıldı ve kayıt altına alındı 

 

İdari Mali İşler 

Müdürü 
 

Teknik Servis 

Sorumlusu 
 

Ayniyat Sorumlusu 
 

Tüm Bölüm 

Sorumluları 
 

Tıbbi Cihaz 

Kullanıcıları 

 

TEHLİKELİ 

MADDELERİN 

GÜVENLİ 

YÖNETİMİ 

 Tehlikeli madde yönetim prosedürü oluşturulması 

 Tehlikeli maddelerin bölüm bazlı tanımlanması, kontrolü ve 

depolanması ve imhasının sağlanması 

 Bölümlerde kullanılan tehlikeli maddeler hakkında eğitimin 

sağlanması 

 Tehlikeli madde envanteri oluşturulması 

 Tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlarda uyarıcı simgelerin 

bulunması 

 Tehlikeli madde simgeleri hakkında eğitim verilmesi 

 Tehlikeli madde maruziyetlerinde uygun müdahalelerin 

yapılması ve kayıt altına alınması 

 Tüm birimlerde tehlikeli maddeler,simgeler, 

kullanımı,depolanması,taşınması,maruziyet durumu hakkında eğitim verildi 

kayıt altına alındı 

 Tehlikeli madde envanteri yapıldı 

 Tehlikeli madde geçici depolama alanı oluşturuldu 

 Tehlikeli madde depo sorumluları görevlendirildi,eğitimler verildi kayıt 

altına alındı. 

 Yasal süreler içinde ilgili firma tarafından imha için alınması sağlandı 

İdari Mali İşler 

Müdürü 

Atık Yönetimi 

Sorumlusu 

Tüm Birim 

Sorumluları 

Geçici Depolama 

Alanları Sorumlusu 

Eğitim Hemşiresi 

Eczacı 

Çevre Danışma 

Firması 

YANGIN VE 

PATLAMA 

OLAYLARI 

İÇİN 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

 Yangın uyarı sisteminin oluşturulması 

 Kaçış istikametlerinin belirlenmesi 

 Yangın söndürücü ve panolarının kontrolünün sağlanması 

 Yangın söndürme ekiplerinin oluşturulması 

 Elektrik tesisatının düzenli kontrol ve bakımının sağlanması 

 Yangın tatbikatının yapılması 

 Yangın söndürme tüpü ve hortumunun kullanımının tüm 

personele uygulamalı eğitim olarak verilmesi 

 Yanıcı patlayıcı maddelerin depolama koşullarının belirlenmesi 

 Adreslenebilir yangın uyarı sistemi bulunduruldu 

 Yangın söndürme ekibi oluşturuldu 

 Elektrik tesisatları düzenli kontrol edildi 

 Kaçış istikametleri ışıklı levha ile sağlandı 

 Işıklı levhalar UPS’e bağlı olması sağlandı 

 Yangın söndürme tüpü, pano ve hortum kullanımı için uygulamalı eğitim 

verildi kayıt altına alındı.   

 İtfaiye ‘’112 ‘’ aranılarak yangın ihbarı yapıldı 

 

İdari Mali İşler  

Müdürü 

Teknik Servis 

Sorumlusu 

Bilgi İşlem Sorumlusu 

Yangın Söndürme 

Ekibi 

Stok Yönetimi 

Sorumlusu 
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HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER UYGULAMA SORUMLULAR 

BOMBA İHBARI  Giriş çıkışların kontrollerinin yapılması 

 Şüpheli şahısların takibi 

 İhbarla beraber güvenlik amiri ve emniyet müdürlüğü aranır 

 HAP planı başlatılır ve başhekim talimatı ile hastane tahliyesi paniğe 

meydan vermeden yapılır 

 Emniyet güçlerinin hastane genelinde alacağı her türlü güvenlik tedbirinin 

yürütülmesine yardımcı olunur 

 Olayla ilgili gerekli kayıtlar tutulur. 

HAP Görevlileri 

Güvenlik Personeli 

Emniyet Mensupları 

KANALİZASYON 

GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASI 

Kişisel temizlik alanları ve lavabolara uygun atık kovalarının 

konulması 

Peçete, kağıt havlu, ıslak mendil vb. atıklarımızı tuvaletlerin 

içerisine değil uygun atık kovalarına atılmanın sağlanması  

Tıkanıklarda teknik servisin aranması ve tıkalı alanın kullanıma 

kapatılması 

Tıkanıklığın giderilmesi, teknik servisi aşan durumlarda 

belediyeden su işlerinden destek alınması 

Uygun atık kovalarının kullanımı ile ilgili hastane personeli ve hasta 

yakınlarına eğitim verildi 

Kovalara tanımlayıcılar yazıldı 

Tıkanıklarda teknik servis arandı. Alan kullanıma kapatıldı 

Belediyeden yardım alındı 

İdari Mali İşler  

Müdürü 

Atık Sorumlusu 

Teknik Servis 

Sorumlusu 

Belediye Hizmetleri 

Sorumlusu 

                           HAZIRLAYAN                                 KONTROL EDEN                           YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


