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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 5 Mayıs 2017 günü Ayazağa yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi
binasında dış cam temizliği esnasında ölümle sonuçlanan bir iş kazası yaşanmıştır.
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Üniversitemize ait beş ayrı (Ayazağa, Gümüşsuyu, Maçka, Taşkışla, Tuzla) yerleşkede, bina
ve çevre temizliği işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
ve yürürlükteki diğer bağlayıcı mevzuat çerçevesinde, alt yüklenici firmadan 285 personel ile
hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.
İdaremiz ile yüklenici firma arasında yapılan ihale sözleşmesinde düzenlenmiş bulunan,
Üniversitemiz fakülte ve birim yetkililerinin sorumluluklarına ilişkin bilgilendirme olarak Daire
Başkanlığımız tarafından 3 no’lu genelge ile 22 Ocak 2016 tarihinde Rektörlük yazısı ile
duyurulmuştur.
Gelinen noktada özellikle iş sağlığı ve iş güvenliği açısından bu sorumluluklarımızın
yeniden hatırlatılmasında yarar görülmüştür.
Üniversitemizin, alt yükleniciden alınan her türlü temizlik, servis, güvenlik ve benzer işlerin
işleyişinden yukarıda belirtilen kanun ve mevzuatlar çerçevesinde alt yükleniciyle birlikte üst
işveren olarak özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından sorumluluğu bulunmaktadır. Hizmet alımı
sırasında ihale kapsamındaki ilgili teknik şartname, idari şartname ve sözleşmelerde yapılan iş
tanımları haricinde hiçbir personelin kendi rızası olsa dahi çalıştırılmaması esastır.
Bu nedenle; tüm birimlerimizin, uhdesinde çalışan ve iş tanımları belli olan temizlik
personeline farklı bir iş ve görev vermemeleri hususu; hem iş sağlığı ve güvenliği hem de İş
Kanunu kapsamındaki sosyal haklar açısından büyük önem taşımaktadır. Aksi yönde
uygulamalarda tüm sorumluluğun birim yetkililerinde ( Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul ve
Merkez Müdürleri, Daire Başkanları, Fakülte Sekreterleri, Birim İdare Amirleri) olduğunu tekrar
hatırlatır, tüm birimlerimizden gereğini önemle rica ederim.
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