Maden Fakültesi İSG Faaliyet Raporu - 2018


Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği web sayfası oluşturulmuştur ( 04 Nisan 2018 ).
Fakülte Acil Durum Planı ve Atık Planı bu sayfada yayınlanmıştır.



Bilgilendirme duyuruları yapılmıştır. ( Mart 2018 )
Ofis Ergonomisi ve konuya ilişkin Meslek Hastalıkları
Elektrikli Cihazlarla Çalışma Kuralları
Laboratuvar Kullanım Kuralları
Fakültede Kullanılan Tehlikeli Kimyasal Analizleri, buna ilişkin Meslek Hastalıkları
Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Kuralları
Kimyasallara İlişkin Acil Durum Prosedürleri
Fakülte Acil Durum Prosedürleri
Fakülte Atık Prosedürü
Fakülte Tahliye Planı ve Acil Durum Telefonları



Tüm çalışanlara “Temel İş Güvenliği Eğitimi” verilmiştir. ( 21 Mayıs 2018 )



Fakülteden bir kişiye “Temel İlkyardım Eğitimi” verilmiştir. ( 26-27 Eylül 2018 )



Ecza dolabları içindeki kullanım süresi dolan anti-bakteriyel solüsyonlar yenilenmiştir, eksilen sargı bezleri ilave
edilmiştir, yara bantları satın alınmıştır. Tüm dolapların içine, ecza dolap içeriği listesi yapıştırılmıştır. ( Ekim 2018 )



Fakültedeki tüm yangın tüplerinin bakımı yapılmış, yenilenmesi gerekenler yenilenmiştir. Yangın tüplerine sıra
numarası verilmiş, numaralar yapışkan kağıtlara basılarak tüplere yapıştırılmıştır. Yangın tüpü cinsi, adedi ve
konumuna ilişkin liste güncellenmiştir. ( Kasım 2018 )



Yangın söndürme tatbikatı, İTÜ AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Tatbikata, Maden Fakültesi akademik
ve idari çalışanları ile temizlik ve bekçi görevlilerinden oluşan 33 kişilik bir grup katılmıştır. Özellikle laboratuvar
çalışanlarının katılımı önemsenmiştir. Farklı yangın söndürme tüpleri ( ABC Toz, CO2, Köpük ) kullanımı uygulamalı
olarak gösterilmiştir. ( 09 Kasım 2018 )



Üç aylık periyodlarla düzenlenen “Yangın Önleme Faaliyet Raporları” düzenli olarak İTÜ AFAD’a iletilmiştir.



Üç ayda bir olmak üzere 4 kez İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı yapılmış ve kurul tutanakları düzenlenmiştir.



Laboratuvar sorumluları isimleri ve iletişim listeleri güncellenmiştir. ( Eylül 2018 )



Laboratuvarlara ilişkin bakım gerektiren cihaz ve ekipman listeleri oluşturulmuştur. ( Ekim - Kasım 2018 )



Şubat 2015 tarihli Fakülte Risk Değerlendirme Raporu’nun dekanlığa ait bölümü, son iki yılda yapılan İş Sağlığı ve
Güvenliği faaliyetleri ve fakülte güncel durumu dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiştir. Bu çalışma
doğrultusunda ortadan kalkan, güncelliğini yitiren veya farklı sorumlular alanına giren durumlar açısından riskler
yeniden değerlendirilmiştir. ( Ekim 2018 )



Fakülte jeneratörünün, yaz ve kış dönemi çalışma farklılığına bağlı olarak senede iki kez servis müdahalesi
gerektirmesi nedeniyle ilk defa 2019 yılı geçerli olacak bakım sözleşmesi yapılmıştır. ( Aralık 2018 )



Fakülte asansörleri, yeni yönetmeliklere uygun hale getirilecek şekilde bakım ve onarımları yapılmıştır. ( Kasım
2017 )



Kantin çevresindeki yağ çökertme havuzlarının kanalizasyona akması, İhsan Ketin Konferans Salonu tuvaletlerinin
taşmaşına neden olması sorununa yönelik gerekli müdahaleler yapılmıştır.



Fakülte Elektrik Ana Dağıtım Panosu yenilenmiştir. Su Deposu bakım ve onarımı yapılmıştır.



Fakülte elektrik tesisatı ve tali panolarının, topraklama hatlarının ve paratonerlerinin kontrollerinin yapılması ve
eksiklerin giderilmesi konularında gerekli yazılar yazılmıştır.

