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LABORATUVAR GÜVENLİK FORMU 

Bu form doldurulmadan hiçbir deneysel çalışmaya izin verilmeyecektir. 

Adı Soyadı: Danışmanı: 

Fakülte: Bölüm: 

 

1. Kişi sadece programda belirtilen deneyleri yapabilir, izin verilmeyen deneyler kesinlikle yapılamaz. 

2. Laboratuvarlarda çalışma şartlarına uygun önlük (tercihen yanmayan kumaştan, uygun bedende ve uzunlukta) ve burnu 
açık olmayan ayakkabı kullanılmalıdır. 

3. Laboratuvarlarda çalışırken deneye uygun koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 

4. Laboratuvarlarda çalışırken deneye uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır. 

5. Uzun saçlar toplanmalıdır. 

6. Laboratuvarlarda bir şey yemek, içmek kesinlikle yasaktır. 

7. Sigara ve tütün mamulleri içmek kesinlikle yasaktır. 

8. Kişi, deneyde kullanılacak kimyasal ve cam malzemeleri görevli personelden almalıdır. 

9. Laboratuvar sorumlularından izin alınmadan keyfi olarak laboratuvara giriş çıkış yapılamaz. 

10. Tanısı konulmuş önemli sağlık problemleri önceden danışmana ve laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir. 

11. Çakmak ve benzeri kıvılcım çıkaran malzemeler kullanılmamalıdır. 

12. Kimyasalların üzerindeki uyarı işaretleri dikkate alınmalıdır. 

13. Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların ağızları açık bırakılmamalıdır. 

14. Kimyasal madde dökülmesi durumunda laboratuvar sorumlusu haberdar edilmek zorundadır. 

15. Kimyasal malzemelerin bulaştığı kaplar, tezgâh, zemin vb. materyaller çalışma sonunda temizlenmelidir. Aksi durumda 
oluşabilecek kazalarda sorumluluk kişinin kendisine aittir. Deney masaları ve laboratuvar ortamı sürekli temiz ve tertipli 
tutulmalıdır. 

16. Derişik asit ve baz çözeltileri, organik çözücüler, ağır metal iyonu içeren çözeltiler gibi kimyasalları lavabolara dökmek 
yasaktır. Bu tip atıklar, Merkezi Araştırma Laboratuvarları Yönetimi’nin belirlediği ilgili atık kaplarına dökülmelidir. 

17. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi dışında kişinin yapacağı davranışları sonucu doğabilecek olumsuzluklardan kişinin 
kendisi sorumludur. 

18. Laboratuvarın ciddi bir çalışma ortamı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuvarda çalışırken genel disiplin 
kurallarına uyulmalıdır. 

19. Herhangi bir kaza durumunda, laboratuvar sorumlusu derhal bilgilendirilmelidir. 
 

Yukarıdaki uyulması gereken kuralları okudum ve anladım. Bu kurallara uymayı kabul ediyorum. Kurallara uymadığım takdirde 
doğabilecek tüm olumsuzlukların hukuki mesuliyeti tamamen şahsıma aittir. 

Tarih:           İmza: 

Danışman İmzası: 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü: 

İMZA VE KAŞE 

tel:0442

