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İŞİN KISA TANIMI:  

Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından 

belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; kalorifer ve bahçe hizmetleri iş ve 

işlemlerini sağlamak.  

 

1. Doğalgaz ihtiyacını karşılamak için İl Müdürlüğümüz ile anlaşmalı olan ARMADAŞ  dağıtım 

A.Ş den tedarik etmek. 

2. Verilen talimatlara ve iş güvenliği kurallarına göre alınmış önlemlerin uygulanmasını 

sağlamak.  

3. Kalorifer kazan dairesi bakıma alındığında veya herhangi bir parça değiştiğinde ilgi durumu   

bakım defterine işlemek.  

4. Müdürlüğümüz kademesinde yapılamayan bir arıza olması durumunda araç birim şefine 

veya İdari ve Mali İşler Şube Müdürüne haber vererek arızanın giderilmesini sağlamak. 

5. Amiri tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

6. Ayrıca, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı ile ilgili olarak; 

       Doğalgazlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdürlüklerinin 

talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Geçerli işletme talimatları, alınacak olan 

talimatlardır. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı, elektrik 

tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problemin olup olmadığı kontrol 

ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirlediği alt üst havalandırma sağlanmalıdır. 

Havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır.  Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili 

kuruluş Halk Eğitim tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır.                                               

 Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir. 

 Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını 

yapınız. 

 Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız. 

 Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse 

ilave ederek suyun basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı 

havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa 

basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur 

 Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız. Basınç 

fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk iken- işletme basıncının 

yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 

bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce 

ayarlanmalıdır. 

 Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ 

doldurun. (ısı iletimi daha doğru ölçülür) 
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 Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır. 

 Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız 

 Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü 

bulundurunuz. 

 Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz. 

 Ark yapabilecek elektrik tesisatını ex-proof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz 

tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz. 

 Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.  

 Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol 

edilmelidir. Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır 

 Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz 

vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır 

 Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine 

getirilmelidir 

 Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol edin. 

 Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz. 

 Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin. 

 Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol edin. 

 Gaz basınç regülâtörünün ayarını kontrol edin. 

 Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber 

verip gaz ölçüm servisini çağırınız.   

 Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise 

yaptırılmalıdır 

 Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda;  iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı 

olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.  

 Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış 

kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen 

başka bir yerde (genleşme tankı bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp 

çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı 

kontrol edilmelidir. 

 

                  DIŞ HAVA SICAKLIĞI                 (ºC) —11 —10 —5 0 3 10 15                  

KAZAN GİDİŞ SUYU     SICAKLIĞI      (ºC) 90 87 85 75 69 55 40 
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BRÜLÖR ARIZALARI (DOĞALGAZ YAKITLI) 

                       Brülör arızaya geçince beş dakika bekleyip yeniden çalıştırın çalıştıramasanız aşağıdaki 

prosedürleri gerçekleştiriniz. 

 

 Brülöre elektrik gelip gelmediğini kontrol ediniz. 

 Gaz hattındaki vanaların açık olup olmadığını kontrol ediniz 

 Kazan panosu, brülör panosu üzerindeki anahtarların çalıştırma pozisyonunda olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Termik şalterleri kontrol ediniz. 

 Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra brülör tekrar çalışmıyorsa yetkili servisi çağırınız. 

               

 GÜVENLİK KURALLARI                                

 

Kazan dairesinde yangın cinsine uygun yangın söndürme tüpleri bulundurunuz. 

Gaz kokusu hissettiğinizde yâda gaz alarm dedektörü sinyali aldığınızda aşağıdaki 

prosedürleri uygulayınız. 

 

 Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürün. 

 Tüm kapı ve pencereleri açın 

 Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatın. 

 Çakmak, kibrit çakmayın, sigara içmeyin. 

 Elektrik düğmelerine dokunmayın.(ark patlamaya neden olabilir) 

  Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayın. 

  Fiş çekip takmayın 

 Zil kullanmayın. 

 Telefon kullanmayın 

 Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız. 

 

7. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma  

gruplarında yer almak.  

8. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları 

sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

9. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

10. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
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11. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 

oluşturmak ve düzenini sağlamak.  

12. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve Kalite Yönetim 

Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

13. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' 

çalışmalarına katılmak. 

14. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte 

çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve 

tavsiyelerde bulunmak. 

15. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen 

işin kalitesini kontrol etmek. 

16. İl Müdürlüğü kampüs alanlarındaki bahçe ve müştemilatın bakımı(bahçenin bellenmesi, 

çapalanması, gübrelenmesi, budanması, müştemilatta boyanacak aksamların boyanması 

vb.), Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün tavsiyeleri ile bahçedeki bitkilerin 

zirai ilaçlamasının yapılması 

17. İl Müdürlüğü lojman içi merdivenlerin ve pencerelerin, lojman etrafı, kaloriferci lojmanı ve 

çevresinin(İl Müdürlüğü kampüs içerisindeki araç park alanı dışında kalan alanlar )günlük 

temizliğini yapmak,  

18. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

YETKİLERİ:  

 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş ve malzemeleri kullanmak.  

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:  

 

- İ.M.İ. Şube Müdürü 

- İdare Amiri 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:  

-------- 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:  

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.  

 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.  

 

 ÇALIŞMA KOŞULLARI:  

 

 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.  

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.  

 Arazi şartlarında çalışmak. 

 

RİSK DURUMU:  

 

 Klorifer kazan dairesinde patlama, parlama, zehirlenme vb. 

 Bahçede çalışma esnasında düşme, yaralanma, böcek sokması, zirai ilaç kullanım vb. 

 


