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Yetki ve Sorumlulukları 

 

1. Temizlik ve düzenleme hizmetini sürekli olarak yapmak, 

2. Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları 

temizlemek ve paspas yapmak,  

3. Personel ve öğrencilere ait tuvalet, lavabo v.b. yerlerin temizliğini yapmak. Günlük olarak tuvaletleri 

sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. 

aynaları ve muslukları silmek, 

4. Tuvaletlerdeki sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, koku önleyici kapsüller koymak, 

5. Pencere çerçeveleri, pencere önleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer  petekleri, pervaz ve 

benzeri yerlerin tozunu almak ve nemli bezle silmek, 

6. Köşe veya kenarlarda oluşan örümcek ağlarını almak, pano, kapı ve duvarları silmek, fayans ve mermerleri 

silerek parlatmak. Camları daima temiz olacak sıklıkta silmek, 

7. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak, 

8.  Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak, 

9.  Bürolardaki mobilyaları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,  

  10. Bürolardaki evrak taşıma ve dağıtım işlerini yapmak, 

11. Büro alanları, sınıflar, lavabolar ve bina çevresinde bulunan çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak. 

12. Bina içerisinde tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 

13. Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, bunların her türlü  

      israfına mani olmak. Bozulmamasına, kaybolmamasına ve hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat  

      etmek, 

14. Yüksekokul binasının kapı, pencere, çatı, tuvalet, lavabo ve logar giderlerinin kontrolünü yapmak, aksaklık    

   olduğunda Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek, 

15. Yüksekokula ait tüm bina ve çevresinin temizliğini sürekli olarak yapmak, 

16. Yapılan ve yapılamayan işler konusunda Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek, 

 

 

         Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması. 
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