ainiMLrniMizr ouvuRu
*6331 sayrh Kanun ve ilgili y6netmelikleri gerepince universitemiz birimlerinde gah5an sayrst 50
giren birimlerimizin is saEhEr ve guvenlifi dahnda isGg
kigiden az olan gok tehlikeli ve az tehlikeli srnrfa
olmadr$rndan Rektdrlii[iimiizce hizmet
(i5 yeri safhk ve gi.ivenlik birimi) birimi kurma mecburiyeti
(ortat safhk ve gtivenlik
dr5rndan anlagma yaprlacak girketin osgg
satrn almak suretiyle Universitemiz

risk analizlerini yaptrrarak i9 sa[ltfit ve
birimi) uzman ve ig hekimi ile anlagma yaparak birimlerimizin
Rekt6rlufiiim[izce hizmet sattn
giivenlifi hizmetleriniyi.irtitmeleri miimkiin olacaktrr. En ktsa zamanda
yapmasl halinde anlagma yaprlan bu 6SCg biriminin
almak suretiyle drgartdan bir Sirketle anlagma
birimlerimize duyurulacakttr'
5irket ismi ve iletigim adresi bilgileri
*Universitemiz birimlerinde gahgan sayrsr elli kigiden fazla ig salhfr ve gtivenlifi yoniinden az tehlikeli
ve iki hizmet yeri olarak bu birime iki oda tahsis
srnrfa giren birimlerimizin iSGB birimi kurmalart
ve iSyeri hekimi ile sozle5me yapmalart
etmeleri zorunlu oldufundan c srnrfr i5 yeri giivenlik uzmanr
Personel Daire Bagkanhf,rna
gerektifinden iiniversitemizde gorev yapan personelden Rektorliifiimiiz
adresleri ile birlikte a5a$rda belirtilmistir'
soyadr ile belge diizeyi ve birimi bildirilenlerin iletigim
adr ve

*Universitemiz birimlerinde gahgan sayrsr 50 kigiden fazla ancak i9 safhfr ve giivenlifi yoniinden
(iSveren) anlagma
tehlikelive gok tehlikeli srnrfa giren birimlerimizin birim amirliklerinin
A stntft belgeli i5 yeri giivenlik uzmant
yapabilecekleri i.iniversitemizde gorev yapan heni.iz B slntft ve
gelmedifinden A stntft ve B stntftgiivenlik uzmanl
ismi Rektorli.ifi.im0z Personel Daire Ba5kanh$rna
ekleme yaptlacaktrr' Rektorliifiim[iziin hizmet
belgeli personel bildirilmesi halinde a$a[rdaki listeye
birimi ile (A ve B stnrft giivenlik uzmant
sattn almak suretiyle drgarrdan sozlegme yapacapr flSCa Sirket
bu stnrfa giren birim amirliklerimizce
gahStrran) igyeri saflrk ve giivenlik birimi kuruluncaya kadar
ve B stntft igyeri gUvenlik uzmanlart ile
Rektorlii$iimiizUn anlagma yapacafir flSCg birimindeki A stntft
igveren olarak anla5ma yapabileceklerdir'
Personelin iletiSim Bilgileri:
Universitemizdeki Mevcut Qa15ma Bakanlprndan Belgeli

Prof.Dr.Sil leYma n KUTLU HAN
Prof.Dr.Mustafa TUZ
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Yrd.Dog. Dr.Mehmet ALBAYRAK

igyeri Hekimli$i Sertifikast

Yrd.Dog.Dr.Teoman AIPaY

Hekimlifi Sertifikast
C Srnrfr i5 Saphfrve Gtivenlifi

Gor.Tamer PEKER
Tacettin Ataullah EROL

C Srnrfr i9

Teknik Bilimler MYO

Salhprve Giivenlifi
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