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A- BİRİM
A.1. BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM VE/VEYA BAŞKANLIK
 Üst Birim: Başkanlık: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı.
A.2. BİRİMDE YAPILAN İŞLER













Ruhsatlandırma, denetim ve kontrol ve izlemeye yönelik olarak, insani tüketim amaçlı her tür su ile
yüzme suları, yüzey suları, kaplıca suları, hemodiyaliz ve deniz sularının mikrobiyolojik ve
kimyasal analizlerini yapmak.
Numunenin prosedürlere uygun kabulünü ve sevkini sağlamak.
Laboratuvar ortamı ile cihaz ve ekipmanların kalite standartları doğrultusunda takibini ve gerekli
işlemlerini yapmak.
Laboratuvar cihaz ve sarf malzeme ihtiyaçlarını belirlemek ve stokların takibini yapmak.
Laboratuvarın görevi kapsamındaki analizlerin standart çalışma prosedürlerini hazırlamak ve buna
uygun çalışılmasını sağlamak.
Biyolojik ve kimyasal güvenlikle ilgili önlemlerin alınması, güvenli laboratuvar tekniklerinin
uygulanması, tıbbi ve kimyasal atıkların güvenli ayrıştırılması, taşınması ve geçici depolanması
dâhil laboratuvar güvenliğinin tüm gereklerini yerine getirmek.
Analiz sonuçlarına ait nihai raporların kontrolünü yapmak.
İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.
Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten
personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim
çalışmaları yapmak.
Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek
araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya
kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri
göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek,
gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.

B- BİRİM SORUMLUSU
B.1. NİTELİKLERİ


Eğitim Düzeyi: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre klinik
mikrobiyoloji uzmanı, klinik biyokimya uzmanı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanı veya laboratuvar çalışma alanında doktora / yüksek lisans eğitimi almış tabip, veteriner
hekim, kimya mühendisi, biyoteknoloji ve genetik mühendisi, gıda mühendisi, ziraat fakültesinin
gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre mühendisi, kimyager veya biyolog olmak.
HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Uzm. Dr. Gülşah BİTER
Klinik Dışı Laboratuvar Sor.

Cafer A.KARAGÖZ
İç Kontrol Birimi Sor.

Fikret MUTİ
Başkan Yardımcısı
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İş Tecrübesi: Tabip, veteriner hekim, kimya mühendisi, biyoteknoloji ve genetik mühendisi, gıda
mühendisi, ziraat fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre mühendisi, kimyager ve
biyologlar için en az 2 yıl klinik dışı laboratuvarda çalışmış olmak.
Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
Birinci Derece Amiri: Başkan Yardımcısı.
Astları: Klinik Dışı Laboratuvarı çalışanları.

B.2. GÖREVLERİ













Yukarıda belirtilen birim görevlerinin yapılması için birim çalışanlarının görev dağılımını
belirlemek.
Birim çalışanlarına yapılacak işlerde rehberlik etmek.
Birim işlerini verimlilik, bürokrasinin azaltılması ve süreç odaklı şekilde planlayarak standardize
etmek.
Birim çalışanlarınca yapılan işleri kontrol etmek.
Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre birim çalışanlarının performans değerlendirmelerini
yapmak.
Laboratuvarda yapılan analizlerde kullanılacak cihaz ve malzemelerle ilgili teknik şartnamelerin
hazırlanmasını sağlamak ve satın alma süreçlerine aktif olarak katılacak teknik personeli belirlemek.
Laboratuvarın teknik yeterliliğinin sağlanmasına, hizmet kalitesinin arttırılmasına ve
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerinin
yapılmasını sağlamak.
Personelin mesleki becerilerini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları ve
laboratuvar hizmet standardını yerine getirmelerini sağlamak üzere yılda en az bir defa hizmet içi
eğitim düzenlenmesini sağlamak.
Laboratuvar çalışmalarında araştırma, geliştirme ve mevcut çalışmaların iyileştirilmesine destek
verecek ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak.
Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

C- BİRİM ÇALIŞANI
C.1. NİTELİKLERİ


Eğitim Düzeyi: Klinik dışı mikrobiyoloji laboratuvarı alt birim sorumlusu için Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre tıbbi mikrobiyoloji veya enfeksiyon
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak veya laboratuvar çalışma alanında doktora /
yüksek lisans eğitimi almış tabip, veteriner hekim, kimya mühendisi, biyoteknoloji ve genetik
mühendisi, gıda mühendisi, ziraat fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre
mühendisi, kimyager veya biyolog olmak.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Uzm. Dr. Gülşah BİTER
Klinik Dışı Laboratuvar Sor.

Cafer A.KARAGÖZ
İç Kontrol Birimi Sor.

Fikret MUTİ
Başkan Yardımcısı
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Kimyasal analiz laboratuvarı alt birim sorumlusu için tercihen laboratuvar çalışma alanında
yüksek lisans / doktora eğitimi almış kimya mühendisi, kimyager, gıda mühendisi, veteriner hekim,
ziraat fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi veya çevre mühendisi olmak.
Diğer birim çalışanları için en az lise düzeyinde eğitim veren ortaöğretim (lise)
kurumlarından mezun olmak. Tercihen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine
göre mikrobiyoloji veya enfeksiyon hastalıkları ve tıbbi / klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak veya
tabip, veteriner hekim, kimya mühendisi, biyoteknoloji ve genetik mühendisi, gıda mühendisi, ziraat
fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog gibi en az
lisans mezunu olmak.
İş Tecrübesi: Tercihen klinik dışı laboratuvarlarda iş tecrübesine sahip olmak.
Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak. Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek.
Birinci Derece Amiri: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Alt Birim sorumlusu için Halk Sağlığı Klinik Dışı Laboratuvarı Birimi sorumlusu. Birim çalışanı
için laboratuar alt birim sorumlusu.

C.2. GÖREVLERİ
Alt Birim Sorumluları:
 Hizmet birimi ile ilgili iş ve işlemleri birim sorumlusunun bilgisi ve onayı dâhilinde koordine
etmek.
 Birim çalışanlarınca yapılan işleri kontrol etmek.
 Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.
Tüm Birim Çalışanları:
 Birim sorumlusunca yukarıda belirtilen birim görevlerinden kendisine verilen görevleri yerine
getirmek.
 Verilen görevleri ilgili mevzuat ve birim sorumlusunun talimatlarına uygun olarak yerine getirmek.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Uzm. Dr. Gülşah BİTER
Klinik Dışı Laboratuvar Sor.

Cafer A.KARAGÖZ
İç Kontrol Birimi Sor.

Fikret MUTİ
Başkan Yardımcısı

