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1. AMAÇ  

Bu prosedürün amacı, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü içerisinde bakım – onarım 

çalışmalarının yapılması için kullanılan yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektedir. 

2. KAPSAM: 

Bu Prosedür, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılan bakım- onarım çalışmalarını 

kapsar. 

3. TANIMLAR 

Periyodik Bakım: Herhangi bir malzemenin, işlerini sorunsuz sürdürebilmesi, kullanım ömrünün 

arttırılmasına yönelik yapılan bakımdır. 

Arızi Bakım: Malzemelerin veya hareketli sistemlerin, fiziksel özellikleri ile işlevlerinin getirdiği 

durumlara göre, belirli ölçme ve değerlendirme tekniklerine göre yapılan, arıza oluşumunu engelleyen 

ön görmeli bir bakım uygulamasıdır. 

4. SORUMLULUK 

Bu prosedürün uygulanmasından ilgili İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İdari ve Mali İşler Şube 

Müdürlüğü ve Kalite Yönetim Ekibi sorumludur. 

 

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

a) Satın Alma Prosedürü (GTHB_45_İLM_PRD.09) 

b) Taşınır Mal Yönetmeliği 

6. UYGULAMA 

Her türlü bakım-onarım işlemi öncelikle İl Müdürlüğünün imkânları kullanılarak yapılmaya 

çalışılır. İl Müdürlüğünün imkânları ile yapılamayacak bakım-onarımlar için Satın Alma Prosedürü’ne 

göre işlem yapılır. 

Garantisi veya bakım sözleşmesi bulunan cihazlarda arıza olduğunda garanti/bakım sözleşmesi 

kapsamında ilgili firmalara onarım yaptırılır. Ancak, acil durumlarda, garanti/bakım sözleşmesini ihlal 

etmemek ve ek masraf yapmamak koşuluyla, basit müdahalelerle giderilebilecek sorunlar için teknik 

personel müdahalede bulunabilir. 

Çalışanlar ve birimlerinden; elektrik, sıhhi tesisat, telefon, cam, mobilya, demir, boya, inşaat, 

klima, fotokopi işlerinden herhangi biri ile ilgili bir bakım onarım talebi geldiğinde bu işlemler İdari ve 

Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. Sayılan işler dışındaki bir bakım/onarım işine ihtiyaç 

duyan birimler (laboratuvar cihazlarının bakım/onarımı gibi), İl Müdürlüğünün imkânları ile yapılıp 

yapılamayacağına dair İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden görüş alır. İl Müdürlüğü tarafından 

bakım onarım işlemi yapılamayacak bir işlem ise satın alma süreci işletilir ve Satın Alma Prosedürü’ne 

göre işlem yapılır. 
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Yazılım veya donanım ile ilgili bir bakım/onarım talebi geldiğinde bu işlemler Bilgi İşlem Birimi 

tarafından yapılır. 

Araçların bakım ve onarımları İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından öncelikle atölye 

biriminde, gerekli teknik donanım bulunmadığı hallerde ise servislerde yaptırılır. 

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle 

kullanılmasında yarar görülmeyen; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale 

gelen ve tamiri mümkün veya ekonomik olmayan cihazlar hakkında hurdaya ayırma işlemi yapılır. 

Hurdaya ayrılan bilgisayar vb. cihazların parçaları, başka cihazların onarımında yedek parça olarak 

kullanılabilecek durumdaysa bu cihazlar öncelikle yedek parça kaynağı olarak değerlendirilir. Hurdaya 

ayrılacak cihazlar için Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır. 

a) Periyodik Bakım 

Periyodik bakım işlemleri Periyodik Bakım Takip Listesi ile takip edilir. Periyodik Bakım Takip 

Listeleri, “Periyodik Bakım Takip Listesi Formuna uygun olarak hazırlanır. Sorumlu birimler, Periyodik 

Bakım Takip Listeleri vasıtasıyla periyodik bakım zamanı gelen donanımları belirlerler. Belirlenen 

donanımların bakımları gerek İl Müdürlüğü bünyesinde gerekse dış tedarikçiler aracılığıyla yaptırılır. 

Bakım işlemi sırasında oluşan malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için stok kontrolü yapılır. Stokta 

olmayan malzemeler için satın alma süreci işletilir ve Satın Alma Prosedürü’ne göre işlem yapılır. 

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm 

sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 

Atölye Birimi tarafından yapılır.   

b) Arızi Bakım 

Bir bakım/onarım talebi oluştuğunda; talep eden kişiler tarafından "Bakım ve Onarım İstek 

Formu" doldurularak talepler bildirilir. 

Bakım/onarım işlemleri “Arıza Giderilmesi ve Arıza Takip İş Akış Süreci” ile gerçekleştirilir. 

c) Araç İşleri 

Motorlu taşıtların (Araçların) periyodik bakımları üreticinin öngördüğü zamanlarda yapılır. 

Periyodik bakım zamanı gelen araçlar, aracı kullanan şoför tarafından Birim Sorumlusuna bildirilir. 

Bakım talepleri “Araç Bakım/Onarım İstek Formu” ile yapılır. Araçların periyodik ve arızi 

bakım/onarım işlemleri Satın alma Süreci işletilerek yapılır. Araçların bakım/onarımı yapıldıktan sonra 

Araç Bakım/Onarım Komisyonu tarafından, yapılan işlemler kontrol edilir. 

Atölye bünyesinde kendi olanaklarımızla yapılması mümkün olmayan Bakım ve Onarımlar, 

aracın cins ve markasına göre ilgili yetkili servislere satın alma süreci işletilerek yaptırılır. Araçların 

tamir ve bakım işleri “Araç Bakım Onarım İş Akış Sürecinde belirtilen şekilde yapılır. 

 

 

 


