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LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 

Laboratuvarların her an kaza yaşanabilecek bir yer olduğu ve güvenlik kurallarının ise herkes tarafından dikkate 
alınması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Sorumlu öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve teknisyenlerin 
uyarılarına kesinlikle uyulmalıdır. Hiçbir güvenlik kuralının, sizin veya yakınınızda çalışan arkadaşınızın 
dikkatsizliğinden doğacak kazayı önlemeye yetmeyeceği asla unutulmamalıdır.  
Laboratuvara ilk girdiğinizde kurallar gereği laboratuvar güvenlik planı, acil durum planı hakkında yetkililer 
tarafından bilgilendirileceksiniz. Buna ek olarak, aşağıda belirtilen güvenlik kurallarını laboratuvara girmeden 
önce mutlaka okumanız gerekmektedir. 
1-Çalışma izni olmayan laboratuvara giremez. Çalışma izni olanlar beraberlerinde yetkisiz kişileri çalışma alanına 
alamaz 
2-Laboratuvarda çalışacak kişi çalışmaya başlamadan önce mutlaka o laboratuvara ait çalışma kuralları el 
kitapçığını okuyarak, laboratuvar güvenliği ile ilgili kurallar ve üniteler hakkında bilgilendirilerek, konuyla ilgili 
belgeleri imzalamalıdır.  Güvenlikle ilgili ortaya çıkabilecek zararlardan çalışmacı kendisi sorumludur.  
3-Laboratuvarda sigara içmek, belirlenen bölge haricinde yiyecek, içecek ve benzeri madde yenilip içilmesi ve 
bulundurulması yasaktır. 
4-Özel çalışma şartları gerektiren ve laboratuvar güvenliği için risk oluşturabilecek çalışmalardan önce mutlaka 
laboratuvar yönetimi bilgilendirilmeli, bu çalışmalar çalışma yönetimince gösterilen bölgeler dışında 
yapılmamalıdır. 
5-Laboratuvar çalışmalarına uygun kıyafet giyilmelidir. Gerekli kişisel koruyucu donanımlar kullanılmadan 
laboratuvara giriş ve çalışma yapılmamalıdır 
6-Laboratuvarda çalışan kişi yapacağı çalışma sonrasında kullanılan araç, gereç, cihaz ve çalışma ortamının 
temizliğinden, oluşan atıkların uygun şekilde toplanması ve depolanmasından yalnızca kendisi sorumludur. 
7-Laboratuvarda kullanılan her cihazdan sorumlu araştırma görevlisi ve teknisyen mevcuttur. Yetki dışı kullanım 
gerektiren durumlarda mutlaka görevlilere danışılmalıdır. 
8-Mesai saatleri dışında yapılan çalışmalarda laboratuvara giriş için izin alınacak, giriş çıkış saatleri, kullanılan 
alan ve cihazlar mutlaka deftere kaydedilip imzalanacaktır. 
9-Laboratuvar kıyafeti ile çalışma alanı dışına çıkılamaz. Benzer şekilde kullanılan araç, gereç ve cihazlar 
laboratuvar dışına çıkarılamaz. 
10- Laboratuvarda, başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalıdır. Laboratuvarda yüksek sesle 
konuşulmamalı, oyun oynanmamalı ve asla şaka yapılmamalıdır. 
11- Laboratuvarda bulunan hiçbir malzeme deney dışı amaçlar için kullanılmamalıdır. 
12-Meydana gelebilecek kazalarda hızla laboratuvar görevlilerine haber verilmelidir. 
13-Bu laboratuvar birçok araştırmacının ortak kullanım bölgesi olduğu için laboratuvar görevlilerinin bilgisi 
dışında hiçbir malzeme kullanılamaz ve yeri değiştirilemez. 
14-Yetki kartları laboratuvarda çalışılacak süre içinde mutlaka görülebilecek şekilde boyna asılı olmalıdır. Yetki 
kartları yalnız verildiği kişi tarafından kullanılabilir. 
15-Laboratuvar kurallarına uymadığı bildirilen araştırmacıların çalışma izinleri laboratuvar yönetimi tarafından 
iptal edilir. 
 
 

 

“Güvenliğimiz için hazırlanmış olan Laboratuvar Güvenlik Kuralları adlı belgeyi ve eklerini okudum.  Tüm 
kurallara uymayı kabul eder, bu husustaki tüm sorumluluğun kendime ait olduğunu onaylar ve taahhüt 
ederim. “ 
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