
 

Maden Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri - 2022  

 

▪ Fakülte kurul ve risk değerlendirme ekip üyeleri 3 Şubat, Acil Durum Ekipleri 7 Şubat tarihi itibariyle güncellenmiş,               

İTÜ İSGB Koordinatörlüğüne iletilmiş, ilgililere görev ve görev tanımları tebliğ edilmiştir. Haziran ayında kurul ekibi 

tekrar güncellenmiştir. ( Şubat, Haziran 2022 ) 

▪ Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 14-15-16 Şubat tarihlerinde İTÜ İSGB Koordinatörlüğü tarafından tüm 

çalışanlara yönelik uzaktan eğitim olarak verilmiştir. ( Şubat 2022 ) 

▪ Fakülte Atık Uzaklaştırma Talimatları, Laboratuvar Güvenlik Talimatları ve Acil Durum Planı güncellenmiş, internet 

sayfasında yayımlanmış ve çalışanlarla paylaşılmıştır. ( 9 Mart 2022 ) 

▪ İTÜ AFAD birimi koordinatörlüğünde İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü binasında 10 Mayıs tarihinde, İBB Acil Yardım ve 

Cankurtarma Müdürlüğü tarafından ilkyardım semineri, 11-13 Mayıs tarihleri arasında İBB İtfaiye Eğitim Merkezi 

tarafından uygulamalı yangına müdahale eğitimi verilmiştir.  

İlkyardım seminerine fakülte acil durum ekiplerinden 6 kişi, yangına müdahale eğitimine ise 10 kişi katılmıştır. Yangına 

müdahale eğitimi kapsamında 10 kişi sertifika almıştır. ( Mayıs 2022 ) 

▪ Kaza - Olay Prosedürleri ve uygulama formları, İTÜ İSGB Koordinatörlüğü tarafından fakülteye iletilmiştir. Prosedür 

ve formlar tüm çalışanlara duyurulmuş, fakülte internet sayfasına aktarılmıştır. ( Haziran 2022 ) 

▪ İş Ekipmanları Prosedürü ve formları, İTÜ İSGB Koordinatörlüğü tarafından fakülteye iletilmiştir. Prosedür ve formlar 

tüm çalışanlara duyurulmuş, fakülte internet sayfasına aktarılmıştır. ( Haziran 2022 ) 

▪ Risk değerlendirme süreci kapsamında bina ekipmanları ve iş ekipmanları ile ilgili bilgiler, istenen belge ve dokümanlar 

İTÜ İSGB Koordinatörlüğüne iletilmiştir. ( Temmuz, Eylül, Ekim 2022 ) 

▪ Risk değerlendirme süreci kapsamında 19-20 Temmuz tarihlerinde fakültede risk tespit çalışmaları, üniversitenin 

hizmet alımı yaptığı firma tarafından yapılmıştır. ( Temmuz 2022 ) 

▪ Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Talimatları hazırlanmış, çalışanlarla paylaşılmış ve internet sayfasında 

yayımlanmıştır. ( 30 Eylül 2022 ) 

▪ Fakültede radyasyon ölçümleri Enerji Enstitüsü tarafından 16.08.2022 tarihinde yapılmıştır. 23.08.2022 tarihli Enerji 

Enstitüsü öneri raporu ve bu doğrultuda hazırlanan Radyasyon Güvenliği Talimatları kurul üyeleri ve laboratuvar 

sorumluları ile paylaşılmıştır. 06.10.2022 tarihinde Radyasyon Güvenlik Talimatları çalışanlara duyurulmuş, internet 

sayfasında yayımlanmıştır. ( 6 Ekim 2022 )  

▪ 22 Şubat, 14 Haziran ve 22 Kasım tarihlerinde olmak üzere 3 kez Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplanmıştır. 

(Şubat, Haziran, Kasım 2022) 

▪ İş sağlığı ve güvenliği fakülte internet sayfasına güncel ekip bilgileri, yeni prosedür ve talimatlar, uygulama formları 

aktarılmıştır. ( 2022 ) 

▪ İTÜ AFAD Birimi rehberliğinde 29 Kasım tarihinde yangın söndürme tatbikatı yapılmıştır. ( Kasım 2022 ) 

▪ 22 Kasım tarihi itibariyle kullanım süresi dolan yangın söndürme tüpleri, dolum, yenileme ve bakım yapılmak üzere 

ilgili firmaya teslim edilmiştir.  

▪ İTÜ Kimya – Metalurji Fakültesinde 16.12.2022  tarihinde verilen Basınçlı Gaz Tüplerinin Güvenli Kullanımı Eğitimine 

fakültemizden 8 kişi katılmıştır.  

▪ Asansörlerin ve elektrikli engelli rampalarının yıl içerisinde belirli aralıklarla kontrol ve bakımları yapılmıştır. 

 


