Maden Fakültesi İSG Faaliyet Raporu - 2019


Şubat 2015 tarihli Fakülte Risk Değerlendirme Raporu’nun dekanlığa ait bölümünde, tamamlanan çalışmalar
sonucunda risk olmaktan çıkan veya işlev değişikliği nedeniyle güncelliğini yitiren riskler ya da sorumluluğu fakülteye
ait olmadığı düşünülen riskler, İTÜ İSGB Koordinatörlüğü’ne bildirilmiştir ( Ocak 2019 ).
08.07.2019 tarihli kurul kararı ile” Trafo Merkezi” başlıklı 12 madde, “Marangozhane” başlıklı 31 madde fakülte risk
listesinden çıkarılmıştır. Risk Değerlendirme Raporu’nda 2020 yılı sonuna kadar yapılması gereken zorunlu
güncellemeler, dekanlık birimine ait riskler açısından tamamlanmıştır.



“Maden Fakültesi Yangın Alarm Sistemi Durum Raporu” hazırlanmış ve İTÜ Rektörlüğü ile İTÜ İSGB
Koordinatörlüğü’ne iletilmiş ve fakülte isg web sayfasında yayınlanmıştır. ( 18 Şubat 2019 )

Bu raporda fakülte yangın alarm sistemi test edilerek çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir. Özellikle yanıcı
kimyasal içeren laboratuvarlar ve içerdikleri kimyasallar önem sırasına göre listelenmiş, laboratuvarların yangın
söndürme sistemlerinin durumları değerlendirilmiştir. Raporda ayrıca bilgisayar dersliklerinin, trafo ve ana dağıtım pano
alanlarının konumları ve yangın güvenlik durumları belirtilmiştir.


Acil Durum Ekipleri, Risk Değerlendirme ve İSG Kurul Üyeleri Ekip Listeleri güncellenmiştir. ( Mart 2019 )



Tuzla yerleşkesinde yarım gün teorik yarım gün uygulamalı verilen “Uygulamalı Temel Yangın Eğitimi”ne fakülteden
iki kişi katılmıştır. ( 16 Nisan 2019 )



Ayazağa yerleşkesinde 01-02 Nisan tarihlerinde verilen “Yüksekte Çalışma Eğitimi”ne fakülte elektrik teknisyeni,
16-17 Temmuz tarihlerinde verilen eğitime ise fakülte idare amiri katılmıştır. ( Nisan / Temmuz 2019 )



“Kimyasal Depolama” ve “Kimyasal Uyumluluk” afişleri 44’er adet ilgili laboratuvarlara, dolap / duvara asılması için
iletilmiştir. “Ellerimizi Nasıl Yıkamalıyız” afişleri tüm tuvalet alanlarına asılmıştır. ( Nisan 2019 )



“Yıllık Çalışma Planı” ilk defa bu sene hazırlanmış, imzalanıp onaylanmıştır. ( Mayıs 2019 )



“Tahliye Tatbikatı” 110 kişinin katılımı ile fakültede ilk kez gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta, fakültenin farklı
kapılarından yapılan çıkışlarda, minumum tahliye süreleri tespit edilmiştir. Rapor, İTÜ Rektörlüğü’ne ve İTÜ İSGB
Koordinatörlüğü’ne iletilmiş ve fakülte isg web sayfasında yayınlanmıştır. ( 12 Temmuz 2019 )



“İş Kazası Prosedürü” ile ilgili olarak hatırlatma duyurusu yapılmıştır. Duyuruda yerleşke sınırları içerisinde hangi
olayların iş kazası kapsamına girdiği, yönetime haber verilmesi gerektiği belirtilmiştir. ( Temmuz 2019 )



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 listesi güncellenmiştir. ( Eylül 2019 )



İTÜ İSGB Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Kimyasal Envanter Formları laboratuvar sorumlularına iletilmiş,
detaylı kimyasal envanter listeleri oluşturulmuştur. ( Ekim 2019 )
“Basınçlı Tüp Regülatörleri”nin sadece yetkili kişiler tarafından takılıp çıkarılması gerektiği duyurulmuştur.



“Periyodik Kontrol ve Bakım Gerektiren Cihaz Listeleri” güncellenmiş, İTÜ Rektörlüğü’ne ve İTÜ İSGB
Koordinatörlüğü’ne iletilmiştir. ( Ekim 2019 )



İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında;
E200 koridorundaki kapı Acil Çıkış Kapısı olarak düzenlenmiştir. ( Haziran 2019 )
A100 koridoru ve Fuaye alanındaki iki adet kapı Acil Çıkış Kapısı olarak düzenlenmiştir. ( Ekim 2019 )
A ve B Giriş bloklarındaki merdiven duvarlarına küpeşte yapılmıştır. ( Mart 2019 )
Asansörlerin periyodik bakım ve onarımları yapılmıştır. ( Temmuz 2019 )
Fakülte jeneratörü periyodik bakımı yapılmıştır. ( Eylül 2019 )



“Yüksekte Çalışma Eğitimi”ne fakülteden 7 kişi katılmıştır. ( 24-25 Aralık 2019 )

