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BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADI SOYADI
BAŞKAN ADI SOYADI
BİRİM SORUMLUSU ADI SOYADI
ADI VE SOYADI

GAMZE ÖZDEN

MERVE KALYONCU

BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ

HAKAN VURGUN

HAKAN VURGUN

GAMZE ÖZDEN
SEBAHATTİN CANMEMİŞ
HAKAN VURGUN
GÖREV UNVANI

ÇEVRE SAĞLIK
TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIK
TEKNİKERİ

GÖREVİ

: -Doğal mineralli sular, kaynak suları, insani tüketim amaçlı sular ve kaplıcalarla ilgili
denetim ve ruhsatlandırma işlemini yapar.
-Kuyu sularının ruhsatlandırılması işlemlerinde görev alır.
-İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuyla ilgili eğitim ve denetim çalışmalarını
yapar
-Numune alma noktalarının tespitinde görev alır.
-Bakiye klor ölçümünü yapar, su numunesi alır.
-Ambalajlı suların denetimini yapar.
-Umuma açık olan yerlerin açma, kapatma, kontrol ve ıslahı ile ilgili işlemlerde görev
alır.
-Biyosidal , temizlik ve kozmetik ürünler ile oyuncakların piyasa gözetim ve
denetiminde görev alır.
-Alanıyla ilgili plan ve programlarını hazırlar,
-Alanı ile ilgili konularda mesleki görüş oluşturur.
-Okul ve konutların sağlığa uygunluğunun kontrolü ve denetiminde görev alır.
-Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde yapılacak fosseptik çukurların yerlerini ve
vasıflarını tespit eder ve denetler,
-Arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri ve derin deşarj kabullerine katılır,
-Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde görev alır.
: -Doğal mineralli sular, kaynak suları, insani tüketim amaçlı sular ve kaplıcalarla ilgili
denetim ve ruhsatlandırma işlemini yapar.
-Kuyu sularının ruhsatlandırılması işlemlerinde görev alır.
-İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuyla ilgili eğitim ve denetim çalışmalarını
yapar
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-Numune alma noktalarının tespitinde görev alır.
-Bakiye klor ölçümünü yapar, su numunesi alır.
-Ambalajlı suların denetimini yapar.
-Umuma açık olan yerlerin açma, kapatma, kontrol ve ıslahı ile ilgili işlemlerde görev
alır.
-Biyosidal , temizlik ve kozmetik ürünler ile oyuncakların piyasa gözetim ve
denetiminde görev alır.
-Alanıyla ilgili plan ve programlarını hazırlar,
-Alanı ile ilgili konularda mesleki görüş oluşturur.
-Okul ve konutların sağlığa uygunluğunun kontrolü ve denetiminde görev alır.
-Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde yapılacak fosseptik çukurların yerlerini ve
vasıflarını tespit eder ve denetler,
-Arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri ve derin deşarj kabullerine katılır,
-Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde görev alır.

ZEYNEP ÇOĞAN

HAKAN VURGUN

ÇEVRE SAĞLIK
TEKNİKERİ

: -Doğal mineralli sular, kaynak suları, insani tüketim amaçlı sular ve kaplıcalarla ilgili
denetim ve ruhsatlandırma işlemini yapar.
-Kuyu sularının ruhsatlandırılması işlemlerinde görev alır.
-İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuyla ilgili eğitim ve denetim çalışmalarını
yapar
-Numune alma noktalarının tespitinde görev alır.
-Bakiye klor ölçümünü yapar, su numunesi alır.
-Ambalajlı suların denetimini yapar.
-Umuma açık olan yerlerin açma, kapatma, kontrol ve ıslahı ile ilgili işlemlerde görev
alır.
-Biyosidal , temizlik ve kozmetik ürünler ile oyuncakların piyasa gözetim ve
denetiminde görev alır.
-Alanıyla ilgili plan ve programlarını hazırlar,
-Alanı ile ilgili konularda mesleki görüş oluşturur.
-Okul ve konutların sağlığa uygunluğunun kontrolü ve denetiminde görev alır.
-Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde yapılacak fosseptik çukurların yerlerini ve
vasıflarını tespit eder ve denetler,
-Arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri ve derin deşarj kabullerine katılır,
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-Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde görev alır.
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