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 Laboratuvar sorumluları listesi güncellenmiştir. ( Ocak 2020 ) 

 04.10.2019 tarihli, 1229 sayılı Dekanlık yazısına istinaden gelen, 27.01.2020 tarihli, 109 sayılı Rektörlük yazısı 

doğrultusunda asansör, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ekipmanlarına ve VRV tipi klimalara ilişkin yıllık bakım ve 

onarımların İTÜ Rektörlüğü’nce üstlenileceği bildirilmiştir. ( Ocak 2020 ) 

 Daha önce katılmayanlar için Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi duyurusu yapılmıştır. ( Ocak 2021 ) 

 Yıllık Çalışma Planı bu sene ikinci kez hazırlanmış ve imzalanarak iş güvenliği uzmanına iletilmiştir. ( 10.03.2020) 

  2017 yılından itibaren düzenli olarak hazırlanan ve fakülte iş sağlığı ve güvenliği internet sayfasında yayımlanan 

yıllık faaliyet raporları,  İTÜ İSGB’nin belirlediği formata aktarılmış ve 09.03.2020 tarihli 315 sayılı yazı ile imzalı 

olarak İTÜ İSGB Koordinatörlüğüne ve iş güvenliği uzmanına iletilmiştir.  ( 09 Mart 2020 ) 

 İş güvenliği uzmanı tarafından 11.06.2020 tarihinde iletilen pandemi tedbirlerine ilişkin Bakanlık bilgilendirme yazıları 

çalışanlarla paylaşılmış, broşürleri asılmıştır. ( Haziran, Eylül 2020 ) 

 Pandemiye (Mart-Haziran 2020) yönelik olarak fakültede alınan tedbirler, 02.07.2020 tarihli 597 sayılı yazı ile İTÜ 

İSGB Koordinatörlüğü ile paylaşılmış, tedbirlere ilişkin fotoğraflar 2020 yılı Eylül ayında iş güvenliği uzmanına 

iletilmiştir.  

 Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi, İTÜ Yönergesinde Ağustos ayında yapılan değişiklik nedeniyle 

güncellenmiş ve iş güvenliği uzmanı ile paylaşılmış olup onay beklemektedir. ( Eylül 2020 ) 

 İTÜ İSG birimi örnek dokümanları doğrultusunda, Pandemi Süreci Yönetimine ilişkin prosedür ve talimatlar 

oluşturulmuş, Covid’19 Risk Değerlendirme Dokümanı hazırlanmış ( Ekim 2020 ) ve çalışanlarla paylaşılmıştır                

( Aralık 2020 ).  

Pandemi nedeniyle gündeme alınan risk güncellemeleri kapsamında ayrıca eşanjör ve bulunduğu ortamın 

yenilendiğine dair fotoğraflarla birlikte 06.10.2020 tarihli 941 sayılı yazı yazılarak, daha önceden tanımlanmış olan 

11 adet riskin uygun görülmesi halinde fakülte risk listesinden çıkarılması istenmiştir. 

 Pandemi nedeniyle gündeme alınan Acil Durum Planı Güncelleme çalışması kapsamında plana, salgın hastalık 

yönetimi ve Covid’19’a yönelik bir bölüm eklenmiştir. 24.02.2020 tarihinde gerçekleşen “Sen depreme hazır mısın” 

başlıklı seminer sonrası güncellenen acil durum ekip organizasyonu, pandemi sonrası tekrar güncellenerek acil 

durum planında yer almıştır. Pandemiden bağımsız olarak ayrıca güncelleme kapsamında acil durum planında 

fakültenin ana elektrik panoları ve yangın ihtimali olan diğer alan konumları belirtilmiş, fakültede yanıcı kimyasal 

kullanan laboratuvarlar ve kullanılan yanıcı kimyasallara ilişkin bilgiler verilmiştir. ( Ekim 2020 ) 

 Fakülte iş sağlığı ve güvenliği internet sayfası güncellenmiştir. ( Ekim, Kasım 2020 )  

 Görev değişiklikleri nedeniyle Risk Değerlendirme ve İSG Kurul Üyeleri Ekip Listeleri güncellenmiştir. ( Ekim 2020 )  

 15.10.2020 tarihli, 81 sayılı Rektörlük yazısına istinaden, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına yönelik tüm 

dokümanlar, dijital olarak İTÜ İSGB Koordinatörlüğüne iletilmiştir. 

 Bu sene pandemi nedeniyle 06.01.2020 ve 30.09.2020 olmak üzere iki kez İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı 

yapılmış ve kurul tutanakları düzenlenmiştir. ( Ocak ve Eylül 2020 ) 

 Fakülte İSG Kurullarına düzenli olarak katılacak bölüm  temsilcileri belirlenmiş ve 27.11.2020 tarihli 1200 sayılı yazı 

ile İTÜ İSGB Koordinatörlüğüne iletilmiştir. ( Kasım 2020 ) 

 İş güvenliği uzmanı tarafından 12.11.2020 tarihinde iletilen basınçlı gaz tüplerinin kullanımına yönelik bakanlık 

tarafından hazırlanmış olan broşürler ilgili alanlara asılmış, laboratuvarlarda basınçlı gaz tüplerinin konum ve 

durumlarına ilişkin yerinde tespit çalışması yapılmıştır.  ( Kasım 2020 ) 

 


