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1-AMAÇ
Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kurumun

fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmaktır.

2-KAPSAM
Bu prosedür bina turlarını, tesis kaynaklı düşmeleri, yönlendirme levhaları ve krokileri, acil

çıkış yollarını, engelli otoparkını, engelli lavabolarını, çevre düzenlemelerini, jeneratörleri, trafoları, su
depolarını, havalandırma sistemlerini, medikal gaz sistemlerini, otoklavları, komprosörleri, kalorifer
kazanlarını kapsamaktadır.

3- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4- TANIMLAR
Bu prosedürde tanımlanması gereken terim bulunmamaktadır.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından üst yönetim, kalite yönetim birimi ve tüm çalışanlar

sorumludur.

6- İŞ AKIŞI

6.1- TESİS KAYNAKLI DÜŞMELER
Hastanemizde tesis kaynaklı düşmeleri önlemek amacıyla her yıl düşme riski analizi yapılır.

Analizler İş Güvenliği Uzmanı tarafından onaylanır. Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirler alınır.
Belirlenen riskler dışında herhangi bir risk tespit edildiğinde İstenmeyen Olay Bildirim sistemi
kullanılır. Gerekli durumlarda risk analizleri revize edilir.

6.2- YÖNLENDİRME LEVHALARI, KROKİLER
Hastanemize ulaşımı sağlamak amacıyla şehrin çeşitli yerlerinde yönlendirme levhaları

bulunmaktadır. Kurum bahçesinde, giriş katta ve diğer katlarda yönlendirme levhaları bulunmaktadır.
Ayrıca tüm katlarda kat krokileri bulunmaktadır. Kat krokileri katlarda bulunan kiosklara da
yüklenmiştir. Kat yerleşim planında meydana gelen değişiklikler krokilere işlenerek güncelliği
sağlanmaktadır.

6.3- ACİL ÇIKIŞLAR
Hizmet binamızdaki tüm katlarda acil çıkışları gösteren ışıklı levhalar bulunmaktadır. Ayrıca

kat krokilerinde ve kiosklardaki krokilerde acil çıkışlar ve yangın söndürücülerin yerleri
gösterilmektedir.

Hizmet binamızdaki tüm koridorlarda kuzey-güney yönünde acil çıkış noktaları bulunmaktadır.
Acil çıkış merdivenlerinde elektrik kesintisinde devreye giren aydınlatma sistemi ve yaşlı-engelli
hastaların naklinde kullanılmak üzere sedyeler yerleştirilmiştir.

6.4- ENGELLİ OTOPARKI, TUVALET ve LAVABOLAR
Hastanemizin giriş kapısına en yakın bulunan nokta engelli otoparkı olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca hastanemiz girişinde tekerlekli sandalyeler hastalarımızın kullanımına sunulmuştur. Engelli
rampamız erişebilirlik rehberinde belirtilen standartlara uygun yapılmıştır.
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Tüm katlarda engelli bireyler için tuvalet ve lavabolar bulunmaktadır. Engelli bireylerin
kullanımına sunulan tuvalet ve lavabolara acil çağrı butonları yerleştirilmiştir.

Hasta yönlendirme birimimiz engelli ve yaşlı hastalarımızın ihtiyaç duydukları konularda
hizmet vermektedir. Yaşlı ve engelli hastalarımız için tahsis edilen hasta kabul masamız ve
elemanımız bulunmaktadır.

6.5- ÇEVRE DÜZENİ, GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARI ve OTOPARKLAR
Hastanemize araç giriş-çıkışları ayrı ayrı kapılardan yapılmaktadır. Binamızın doğu, batı ve

kuzey istikametinde üç adet otopark bulunmaktadır. Batı istikametinde bulunan otoparkın engelli
rampasına ve giriş kapısına en yakın bölümü engelli otoparkı olarak düzenlenmiştir.

Bahçemizde hasta ve hasta yakınları ile personelimizin kullandığı kamelyalar, banklar
bulunmaktadır. Misafirlerimize ve çalışanlarımıza hizmet veren kafeterya bahçede konuşlandırılmıştır.

Yerleşkemizin yaklaşık yüzde ellisi yeşil alan olarak değerlendirilmiştir.

6.6- SU SİSTEMLERİ
Hastanemizde 10 ton ve 12,5 ton kapasiteli 2 adet çelikten yapılmış su deposu bulunmaktadır.

Kurumumuzda günlük 50-60 ton arası su kullanılmaktadır. Su kesintisi olması durumunda toplam 22,5
tonluk depolarımız yaklaşık 8 saat ihtiyacımızı karşılayabilecektir. Kesintinin daha uzun sürmesi
halinde KASKİ “den tankerle su talep edilecektir. KASKİ”nin hizmet sağlayamaması durumunda
bahçemizde bulunan su kuyusundan depolara su nakledilecektir. Kuyudan su nakledilmesi durumunda
KASKİ”den ve İl Sağlık Müdürlüğünden klorlama hizmeti alınacaktır.

Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmektedir. Depolardan yılda en az iki defa
su numuneleri alınmakta, bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılmaktadır. Depoların aylık olarak
fiziksel kontrolleri Enfeksiyon Kontrol Birimi ve Teknik Birim çalışanları tarafından, haftalık klor
ölçümleri Enfeksiyon Kontrol Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Atık su tesisatının sızdırmazlık kontrolleri Bina Turu Ekibince en az 3 aylık periyotlarda
yapılmaktadır.

6.7- ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Kurumumuzda bulunan trafoların bakımları yetkili kurum ve kişilerce rutin olarak

yapılmaktadır. Yapılan bakımlara ait kayıtlar teknik birimimiz tarafından muhafaza edilmektedir.
Hastanemiz doğu yönündeki bahçesinde 600lt yakıt tankı kapasiteli, 680 kvA (544 kw)

gücünde jeneratör bulunmaktadır. Jeneratör yakıt ikmali yapılmadan yaklaşık 8-13 saat arası
kurumumuzun ihtiyacı olan elektriği üretmektedir.

Bilgisayarlar ve sunucu odasındaki diğer donanımlar, yangın algılama sistemleri UPS ile
beslenmektedir. Trafo odasında 80 kvA (63 kw) gücünde UPS bulunmaktadır. Mevcut UPS
kurumumuzda bulunan bilgisayarları yaklaşık 30 dakika beslemektedir.

6.8- MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ
Sıkıştırılmış gaz konteynırları kapalı alanda ve sabitlenmiş biçimde bulunmaktadır. Kuruma

teslim edilen sıkıştırılmış gaz konteynırlarının sertifikası olmak zorundadır. Gaz konteynırlarının
periyodik kontrolleri Biyomedikal Mühendislik Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

6.9- OTOKLAV, KOMPROSÖR ve KALORİFER KAZANI
Hastanemizde bulunan otoklavların periyodik olarak kalibrasyonları ve muayeneleri yetkili

kuruluşlara yaptırılmaktadır. Otoklavların bakım ve kontrolleri Hastanemiz Biyomedikal Mühendislik
Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Komprosörlerimizin bakımları ve muayeneleri yetkili kuruluşlarca yapılmaktadır.
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Hastanemiz ısınmada doğal gaz kullanmaktadır. Brülörlerin kontrol ve bakımları Teknik
Birimimizce yapılmaktadır. Teknik birimimizin yetersiz geldiği tamir ve bakım işlerinde yetkili
kuruluşlardan hizmet alımı yapılmaktadır.

6.10- ASANSÖRLER
Hastanemiz ana binasında 2 adet asansör bulunmaktadır. Asansörlerin bakımları yetkili

kuruluşlarca yapılmaktadır. Ayrıca periyodik muayeneleri Makine Mühendisleri Odasınca
gerçekleştirilmektedir.

6.11- HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrolleri Hastanemiz Teknik Birimi tarafından,

bakımları yetkili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

7- YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


