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BİRİM: Başhekim Yardımcısı
İŞİN ADI: Başhekim Yardımcısı (Bilgi İşlem)
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İl Ambulans Servisi Başhekimliği
SORUMLU OLDUĞU KİŞİ: Başhekim
İŞİN ÖZETİ: Merkez ve istasyonlar arasındaki veri transferinin, komuta kontrol merkezi teknik ve
bilgi işlem alt yapısının hazırlanması, işleyişi ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların desteğini
alarak çalışmalar yapmak. Haberleşme ile ilgili her türlü donanım ve yazılımın sistemde kullanılmasını
sağlamak. Kullanılan form ve kayıtların düzenlenmesini, değerlendirilmesini, Sağlık Bakanlığı ve İl
Sağlık Müdürlüğüne gönderilen bilgilerin hazırlanmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak. KKM, Bilgi
işlem Birimi ve İstatistik biriminin işleyişini düzenlemek ve kontrol etmek.
GÖREVLERİ:
1) 29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
2) R.G. tarihi 20 Eylül 2013 R.G. sayısı 28771 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans
Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
3) 24.01.2005 tarih 872 Sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen görevler.
4) Bilgi işlem ve elektronik sistemleri ile 112 santralinin kesintisiz çalışması için gerekli alt yapının
kurulması, çalışır halde bulundurulması, bakım ve onarımlarının önceden planlanması ve bununla
ilgili bakım sözleşmelerinin yapılmasını, hizmetin kesintisiz sürdürülmesini sağlar,
5) Kablolu, kablosuz erişim ve telsiz sistemleriyle gerçekleşen görüşmelerin kesintisiz biçimde kayıt
altına alınması, yedeklenmesi, kullanıma hazır şekilde tutulmasını sağlar,
6) KKM ve İdari Birimlerin kullanılan elektronik ve bilgi işlem sistemlerinin alt yapısının kurulması,
sisteme yeni dahil olan iletişim donanımlarının zamanında çalışır hale getirilmesini sağlar,
7) Her türlü iletişim araçlarını çalışır halde tutarak, takibinin yapılmasını, eksikliklerinin giderilmesini
sağlar,
8) Yazılım ve donanımların düzenli olarak bakım ve takiplerinin yapılmasını, sisteme dışarıdan erişimin
sınırlandırılmasını, yetkisiz kişilerce sisteme girişlerin engellenmesini, sisteme girme teşebbüslerinin
tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar,
9) Komuta Merkezinin enerjisinin kesintisiz biçimde sürekli olarak devamlılığını sağlayacak
organizasyonun yapılmasını, kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörlerin sürekli bakımı yapılmışını,
çalışır durumda göreve hazır bulundurulmasını ve çalıştırılabilmesini sağlar,
10) İnternet ve intranet sistemlerinin düzenli ve sürekli biçimde çalışır halde bulunmasını, yetkisiz kişiler
tarafından sistem ayarlarının değiştirilmesinin önlenmesini, girişimlerin tespit edilmesi ve gerekli
yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar,
11) Tüm sistemin kullanımı ile ilgili olarak kullanıcıların düzenli olarak işe başlama ve hizmet içi
eğitimlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve belgelendirilmesini sağlar,
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12) Elektrik şebekesinin, UPS ve elektrik jeneratörlerinin kesintisiz biçimde çalıştırılmasını, yakıtlarının
tamamlanmasını, arızaların zamanında tespit edilerek tamirlerinin, bakım-onarımlarının yapılmasını,
bakım-onarım sözleşmeleri ile sistem sigortalarının yapılmasını sağlar,
13) Sisteme yeni eklenen her türlü elektrik, elektronik ve diğer teknolojik sistemlerin kurulması için
gerekli alt yapılarının kurularak, çalışır hale gelmelerini sağlar,
14) Araç uydu izleme sistemlerinin kesintisiz biçimde ve sürekli çalışmasını, bakımlarının yapılmasını,
araç değişimlerinde yeni araçlara aktarımlarını sağlar,
15) Komuta Kontrol Merkezi ve KİDEM’de (Kriz İzleme ve değerlendirme Merkezi) kurulu bulunan
uydu bağlantılı televizyon sistemlerinin düzenli biçimde kontrolünü ve çalışır durumda bulunmasını
sağlar,
16) Mobil Komuta Aracının teknik, haberleşme ve görüntüleme sistemlerinin sürekli göreve hazır
biçimde tutulması, düzenli bakım ve onarımlarının yaptırılması konularında gerekli girişimlerde
bulunur,
17) Komuta Kontrol Merkezi ve KİDEM içinde afet durumlarında kullanılmasını sağlamak üzere analog
hatların, bağlantıları açık biçimde, göreve hazır bulundurulmasını sağlar,
18) Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi ile istasyonlardaki bilgisayarlar, telefon ve faks makinelerinin çalışır
halde tutulmasını, arızalarının giderilmesini, telefon sisteminin gereken bakımının yapılmasını ve
bakım sözleşmelerinin yaptırılmasını sağlar.

