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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

 

 

 

1. Görev Ünvanı                                 :Teknik Hizmetler Elemanı                             

2. Çalıştığı Bölüm                              : Teknik Servis  

2.1.Bağlı Olduğu Bölüm Yöneticisi  : Hastane Müdürü 

2.2.Kendisine Bağlı Kadrolar        : - 

2.3.Yerine Vekâlet Edecek Kişi        : Diğer Teknik Servis Elemanı 

2.4.Çalışma Saatleri         : Mevzuatta belirtiidiği gibi 

3. Yetkinlik Bilgileri                           : 

3.1. Öğrenim                                     :  En az ilköğretim mezunu olmak.                                                                  

3.2.Deneyim                                     :  0–1 Yıl 

3.3.Uzmanlık / Sertifika                     :  Oryantasyon Eğitimi  

3.4. Kullanması Gereken Cihaz ve Ekipmanlar : Teknik malzeme ve ekipmanlar 

3.5. İşinde Gizlilik Gerektiren Durumlar             :  Hastane ilgili tüm bilgiler. 

4. Görev Tanımı: Hastane içerisindeki makine araç ve gereçlerin tamir,bakım ve onarımını yapar. 

Gerektiğinde gerekli teknik servisleri makinelerin onarımı ve bakımı için çağırır, periyodik bakımların 

yapılmasını sağlar. 

5.  Görev, Yetki Ve Sorumluluklar: 

5.1. Tüm birimlerin teknik, yapısal eksik ve arızalarının tespit, tamir ve takibini yapar. 

5.2. Merkezi sistemdeki oksijen, kuru hava ve azotun periyodik kontrollerini yapar, aksaklık durumunda 

müdahale eder ve ilgili teknik servise haber verir. 

5.3.Elektrik dağıtım panoları, elektrik sayaçlarını, jeneratör ve kesintisiz güç kaynağının günlük takip ve 

kontrollerini yaparak aksamadan işleyişini sağlar. Periyodik bakım zamanlarını kontrol ve takip eder. 

5.4.Hava kompresörü, kalorifer, kazan dairesi, brülör, hidrofor ve klima kontrollerini yaparak oda ve 

koridorların uygun ısı ayarlarını ve sürekliliğini sağlar. 

5.5.Asansörlerin günlük bakım ve kontrollerini sağlar. 

5.6.Hastane su kaynakları, su depoları, su arıtma sisteminin günlük takip ve kontrolünü yapar, olası bir su 

kesintisi halinde gerekli tedbirlerini almış olur. 

5.7.Yangın merdiveni bakım ve kontrolünü yaparak, yangın çıkış kapılarının sürekli açık kalmalarını sağlar. 

5.8.Hastane içi elektrikli yangın çıkış yönlendirme panolarını, reklam panoları ve dış aydınlatma 

projektörlerinin aktif olarak kontrol ve takip eder. 

5.9.Teknik bir açıdan aksaklık ve zarar olmadan tüm fonksiyonların, sistemlerin düzenli, güvenli iyi işler 

durumda çalışmasını işlemesini sağlarlar.   
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5.10.Acil durum gerektiren (Deprem, Sel, Yangın…vs.) konularla ilgili eğitimlere katılır. 

5.11.Hastane içerisinde teknik departmanla ilgili verilen eğitimlere katılır 

5.12.Hastane içerisindeki teknik malzemelerin periyodik kontrolünü yapar, eksikliği halinde teminini sağlar. 

5.13.Özel Çevre Hastanesi politika ve hedefleri doğrultusunda birimiyle ilgili prosedür ve talimatlara uygun 

hareket eder. 


