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Personel Durumu

Ünvanı Personel Sayısı
Müdür (Doktor) 1
Psikolog 1
Sosyolog 1
Eğitimci ( Çocuk Gelişimcisi) 1
Hemşire 2
Sağlık Tek.(Tıbbi Sek) 1
Büro Personeli 3

İmam 2

Şoför 7

Kadın Gassal 2

Mezarlık Bekçisi 2

Temizlik İşçisi 5

İşçi 2

Müdürlüğün Görevleri

a) Belediye sınırları dahilinde halk sağlığı ve koruyucu hekimlik
görevlerini yerine getirir, sağlığın bedensel, ruhsal ve sosyal
açıdan tam bir iyilik hali olması gerekliliğinden hareketle,
yapılacak faaliyetleri ve hizmetleri planlar, etkinlikler ve
eğitimler düzenler, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile iş
birliği yapılmasını sağlar.
b) Belediye personelinin ilk ve acil yardım hizmetlerini ve 1.
Basamak ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerini yürütür.
c) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na uygun
çalışmalar yapar, diğer birimlerin bu konuda yaptığı çalışmalara
destek verir, işçi personele yönelik koruyucu hekimlik
çalışmaları ve acil yardım hizmeti yürütür.
d) Yasal mevzuat çerçevesinde ölüm muayenesi yapılması, defin
ruhsatı verilmesi ve ölümle ilgili tüm işlemlerin aksamadan
yürütülmesini sağlar,.
e) Şehir dışı nakillerde cenaze nakil belgesi düzenler.
f) Elele Butik Dayanışma Merkezini yönetir. İhtiyaçlarını tespit
ve temin eder. Gelen bağışların yerlerine ulaşmasını sağlar.
g) Yaşlı, dar gelirli, vatandaşların ev temizlik hizmetlerini
yapar.
h) Belediye personeline yönelik psikolojik danışmanlık ve
eğitim hizmetleri verir.
ı) Proje kapsamında evlilik öncesi danışmanlığı ve aile
danışmanlığı hizmeti verir.
i) Belediye adına üyesi olduğumuz, Sağlıklı Kentler Birliği ile
ilgili her türlü resmi işlemlerin takibi ve yazışmalarını; bu
kurumlarla ortak işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesi ve
ilgili panel, sempozyum, seminer, çalıştay, kongre ve benzeri
organizasyonlara katılır ve düzenlenmesini sağlar.
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j) Müdürlük görevlerini ilgilendiren konularda yurtiçi ve
yurtdışında düzenlenen bilimsel kongre, eğitim, seminer,
konferans, toplantı, fuar vs. gibi etkinliklere katılarak gelişmeleri
takip eder.

İlgili Mevzuatlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik

Müdür Telefon 0 252 214 4880 Dahili (6600)

Santral No 0 252 214 4880

Dahili Numaralar

6600 (Sağlık İşleri Müdürü)
6610 (İdari Büro)
6613 (Cenaze ve defin hizmetleri)
6611 (Psikolog)

Faks 0 252 214 4815

Adres Orhaniye Mah. Pazaryeri Sk. No: 108 Menteşe/MUĞLA

e-posta saglik@mentese.bel.tr

web www.mentese.bel.tr
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