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“Düşüncenin doğruluğu, 
 pratik doğrulamayla kanıtlanır” 
 
                                                         

Bernardino Telesio (1509-1588) 



Tesis Yönetimi  
 
Tesis içinde bir çok faaliyet ve alanların, insan ve çalışma ortamına olan 
etkisinin yönetimi olarak tanımlanmaktadır. 

Sorumluluklarımız ; 
 
• Hasta, çalışan, ziyaretçi  ve çevre 
açısından güvenli ortam ve ideal çalışma 
koşulları sağlamak 
 
• Enerji kaynaklarının kesintisiz ve  
verimli bir şekilde sürekliliğini sağlamak 
 
• Bakım faliyetlerini düzenli yapmak, 
denetlemek, kayıt altına almak 
 
• Günün koşullarına uygun altyapı ve 
renovasyon çalışmaları gerçekleştirmek 
 
• Risklerin azaltmaya yönelik önlemler 
almak ve sürekliliğini sağlamak 
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Binalarda Teknik Altyapı 

 
• Güç Sistemi  
• Isıtma Sistemi  
• Soğutma Sistemi  
• Havalandırma Sistemi  
• Su ve Arıtma Sistemi  
• Otomasyon Sistemi 
• Buhar Sistemi 
• Yangın ve Güvenlik Sistemi 
• Data / Güvenlik Sistemleri  
• Medikal Gaz Sistemi 

 
 

 
Teknik Yönetim Sistemler 

 
• Bina Teknik İşletmesi 
• Koruyucu Bakım ve Kontroller 
• Arıza Yönetimi 
• Kalite Standartları 
• İş Sağlığı ve Güvenliği 
• Enerji Verimliliği 
• Çevre Yönetimi  
• Renovasyon / İnşaat  
• Proje Uygulamaları 
• Eğitim  
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Sistemlerin Çalışma Güvenliği 

TEST ANALİZ VE 
KALİBRASYONLAR 

Kanuni 
Zorunlu 
Testler 

Basınç Testleri 

Emisyon 
Ölçümleri 

Topraklama  
Paratoner 

Testleri 

Asansör Fenni 
Muyeneleri 

Hava 
kalite 

Ölçümleri 

Biyolojik 
Su 

Analizleri 

Atık Su 
Testleri 

İşletme 
Güvenlik 
Testleri 

Yangın 
Dedektör  
Testleri 

Yangın 
Pompa 

Testi 

Anons 
Sistemi 

Testi 

Jeneratör 
Testi 

Kalibrasyon 

Otomasyon 
Kalib. 

Ekipman 

Kalib. 

Gürültü 
Ölçümü 

• İnsan sağlığını korunmak 

• Enfeksiyon risklerini azaltılmak  

• İş ve prosseslerin niteliğine uygun koşullar sağlamak 

• Steril alanların oluşturulmak  

• İzolasyonun sağlanmak 

• Malzeme, ekipman ve ürünlerin korunması 



Hastanelerde Enfeksiyon Kaynakları  

• Hastanın kendi florası 
• Diğer hastalar veya hastane personeli 
• İnsanın içinde bulunduğu çevre  

• Su  

• Hava  

• Renovasyon 

 



Su ile Bağlantılı Enfeksiyon Bulaşma Yolları 

• Sudan Kaynaklanan Hastalıklar:  
İnsan ve hayvan dışkısı ile kirlenen sularda insanların enfekte 
olmaları nedeniyle çıkan salgınlar Tifo, Kolera, Viral Hepatit v.b. 
 

• Su Yokluğundan Kaynaklanan Hastalıklar: 
Suyu çok az olan yörelerde kişisel hijyenin yerine getirilmemesi  
nedeniyle yayılan hastalıklardır. Trahom ve bazı barsak 
hastalıkları (Basilli Dizanteri) bu gruba girer.  
 

• Suda Yaşayan Canlılarla Bulaşan Hastalıklar: 
Bazı parazit yumurtaları, suda yaşayan omurgasız canlıların 
larvalarının suya dökülmesi  ve  bu suyun içilmesi ya da 
kullanılması sonucu enfeksiyona yol açan hastalıklardır.  
Şistosomiyazis bu grubun tipik örneğidir. 
 

• Su ile Bağlantılı Bulaşan Hastalıklar: 
Durgun sularda, sivrisineklerin yol açtığı sıtma hastalığı bu 
gruba girmektedir.  



Hastanelerde Suyun Kullanım Alanları  

• Kullanım amaçlı su sistemleri 
• Diyaliz üniteleri 
• Laboratuvarlar 
• Sterilizasyon 
• Buhar üretimi 
• İçme suyu üretimi 
• Kapalı devre su sistemleri 
• Açık devre su sistemleri 
• Mutfak ve çamaşırhaneler  



Suyun Arıtılmasının Amacı 

• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderilmesi 
• Demir ve mangan giderilmesi 
• Amonyum giderilmesi 
• Su sertliğinin düşürülmesi 
• Suyun korozif özelliğin giderilmesi 
• İletkenliğin düşürülmesi 
• Zararlı kimyasal maddelerin giderilmesi 
• Mikrobiyolojik uygunluğun sağlanması 



Su Arıtma 

Kimyasal  Arıtıma 
 
• Savak sistemi depolar 
• Kum filtreleri 
• Reçine filtreler 
• Aktif karbon filtreler 
• Hassas kartuş filtreler 
• Membran filtreler 
• RO Sistemleri 

Mikrobiyolojik Arıtıma 
 
• Ultraviole filtreleri 
• Bakteri filtreleri 
• Ozonlama 
• Klor 
• Klordioksit 
• Termal 
• Kimyasal 



Not 

Bulaşıcı hastalıklar sudaki patojen ve bakteriler vasıtasıyla yayıldığından, suyun mikrobiyolojik analizi 
çok önemlidir. Patojen ve bakterilerin konsantrasyonları tayin edilemeyecek kadar düşük seviyeler de  
bile hastalık yapabilirler.  

Bu nedenle sulardaki çeşitli 
bakterileri aramak yerine bakterilerin 
varlığını gösteren koliformlar aranır.   
 
Koliformlar zararsızdırlar.  
 
Ancak suda koliform bulunması, 
suyun patojen bakteri içerdiğini 
göstermektedir.  



Test ve Analizler 

• Isıtma ve soğutma kapalı devre suyunun kimyasal testi  
• Demineralize suyun kimyasal testi  
• Kullanım suyu kimyasal ve mikrobiyolojik testi  
• İçme suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik testi  
• Atık su ölçümleri 



Hava Kaynaklı Enfeksiyon Riskleri 

Bu risklerin başında; 

• Havalandırma sistemleri 
• Havalandırma ve solunum ekipmanları 
• Toz üreten alanlar  
• Su ile çalışan veya üreten sistemler 
• Islak hacimler 
• İzolasyon odaları 
• Tıbbi işlemler, malzeme kullanımları 
• Yetersiz bakım ve temizlik hizmetleri 

 

Enfeksiyon riski, özellikle hijyen ortamlarda, havada bulunan  partikül sayısı düşürülerek 
azaltılabilir. Bu işlem, hijyenik havalandırma ve klima sistemleri kullanılarak, ortamda bulunan 
partiküller arındırılmakta veya tahliyesi sağlanmaktadır. 



Havalandırma Gereken Alanlar 

• Genel alanlar 
• Ameliyathaneler 
• Sterilizasyon 
• Doğumhaneler 
• Genel laboratuvarlar (BSL, TPM v.b) 
• Klinik laboratuvarlar 
• IFV merkezleri 
• Genetik laboratuvar 
• Yoğun bakımlar 
• Tedavi alanları (Kemik iliği v.b.) 
• İşlem alanları ( Girişim odaları v.b.) 
• Kemoterapi üniteleri 
• İzolasyon odaları 
• Eczane ( ilaç hazırlama odaları) 
• Lazer ile işlem yapılan alanlar 



Havalandırma Sistemleri İşletme Temel Kriterileri 

Sıcaklık, nem, debi, 
basınç, kirlilik, frekans 
gibi noktaların izlenebilir 
ve kontrol edilir olması 
gerekmektedir.  



Havalandırma Sistemlerin Bakımı 

• Santrallerin bakımları 
• Filtre değişimleri  
• Laminer Flow ünitesi ve oda bakımları 
• Santralden itibaren son noktaya kadar tüm 

sensör, prosestat ve mortorların kontrolleri 
• Kalibrasyon ve doğrulama 
• Partikül sayımı, hava hızı ölçümleri, nem, 

basınç, çevrim katsayıları 
• Validasyon , test ve partikül ölçümleri 



Partikül Kavramı 

Havada bulunan gözle görülür veya görülmez 
partiküllerin boyutlandırılmasında kullanılan 
ölçü birimi mikrondur 

1µm = 0,001mm  

Temiz odaların ölçüm metotlarında,  0,5 µm 
çapındaki tanecikler kriter  tutulur  



Hava Kalitesi 

Belirli bir havada hacminde bulunan tozun,  tanecik çapı ne 
kadar küçük ve konsantrasyonu ne kadar az olursa, temiz 
odanın standardı o derece yüksek olur. 
 
Temiz odaların standartlarını belirlemek için yapılan 
ölçümlerde,  birim hacimde (ft³/m³) , 0,5 mikron çapında 
bulunan partiküllerin sayısı baz alınmaktadır.  
 



Hava Filtrasyonu 

• Ön filtre  
(Elyaf filtre EU-4 - % 65 ) 
• Hassas filtre  
(Torba Filtre EU-9 - % 95) 
• Mutlak filtre  

(Hepa Filtre EU-14 - % 99,995)  



Renovasyon 



Renovasyon 
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