
ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA 

KURALLARI



BU SUNUMUN AMACI;

 ODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarları genel
işleyiş kuralları,

 Laboratuvarda oluşabilecek kaza risklerini en aza
indirebilmemiz için almamız gereken kişisel
önlemler,

 Kimyasallar ve cihazlar ile çalışılırken dikkat
etmemiz gereken hususlar,

 Bölümümüzde atıkların toplanma prosedürü

hakkında bilgi vermektir.



ODTÜ 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

LABORATUVARLARINDA 

ÇALIŞMAYA BAŞLARKEN VE ÇALIŞMAYI 

SONLANDIRIRKEN İZLENECEK 
PROSEDÜR



ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINDA 

ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İZLENECEK YOL 

“Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma 

Kuralları” formunun öğrenciler 

tarafından okunarak imzalanması



Öğrenciler tarafından okunup 

imzalanan  formun teknik personele 

teslim edilmesi



Laboratuvar kullanacak öğrencilerin 

‘Laboratuvar Kullanım İzin Formu’ nu 

Bölüm İdare Amirliğinden temin edilerek 

gerekli imzaların alınarak formun İdare 

Amirliğine teslim edilmesi



LABORATUVAR ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN ÖĞRENCİLERİN 

İZLEMESİ GEREKEN YOL

Kullanılan dolapların 

boşaltılarak, depodan alınan 

malzemelerin teslim edilmesi

Laboratuvar teknik personeli ile 

görüşülerek, onay alınması

Bölüm İdare Amirliği ile 

görüşülerek formun 

onaylatılması

Danışman Öğretim Üyesi ile 

görüşülerek ‘İlişik Kesme 

Formunun’ imzalatılması

Bölüm Sekreterliği ile 

görüşülerek ‘ İlişik Kesme 

Formunun’ alınması

Bölüm Başkanlığına‘İlişik 

Kesme Formunun’ 

imzalatılması ve formun 

teslim edilmesi





LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN KİŞİSEL 

OLARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

NELERDİR?



Laboratuvarlarda çalışmaya başlamadan önce

potansiyel tehlikelerin bilinmesi ve uygun güvenlik

önlemlerinin alınması önemlidir.

• Tehlikeler nelerdir? 

• Riskleri minimize etmek için alınması 

gereken kişisel önlemler ve yapılması 

gerekenler nelerdir?



 Laboratuvara önlük giyilmeden
girilmemelidir.

 Laboratuvar önlüğünün boyu uzun ve
önü kapalı olmalıdır.

Kısa şort, etek vb. kıyafetler giyilmemelidir.  
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 Laboratuvarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre

gözlük, yüz maskesi, eldiven v.b. gözü ve cildi koruyucu

ekipmanlar kullanılmalıdır.





Eldivenler

SDS formlarını 

inceleyiniz



 Uzun saçlar arkada toplanmalıdır.

Önü kapalı ve rahat ayakkabılar 

tercih edilmelidir.
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 Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda

malzemelerini bulundurmak, laboratuvar

ekipmanlarını bu amaçla kullanmak

sakıncalıdır.
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 Cep telefonu ile konuşulmamalıdır.

 Kulaklık kullanılmamalıdır.
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 Laboratuvarda gürültü yapılmamalıdır.

 Tehlikeye yol açabilecek şakalaşmalar 

yapılmamalıdır.
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 Laboratuvar terk edilirken kullanılan malzemelerin, deney

düzeneğinin ve deney tezgahının temizliği gereken özenle

yapılmalı, kullanılan cihazlar temizlendikten sonra kullanma

talimatlarına uygun olarak kapatılmalıdır.
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 Gaz vanaları, ışıklar, havalandırma ve klimalar kapatılmalıdır.

 Eller sabun ve bol su ile yıkanmalıdır.



KİMYASAL MADDELER 

İLE ÇALIŞIRKEN NELERE 

DİKKAT ETMELİYİZ?



Kimyasal Güvenlik

• Bütün kimyasalların ‘‘TEHLİKELİ’’ olduğu göz

önünde bulundurulmalıdır.

• Kimyasallar taşınırken dikkatli olunmalıdır!

• Kullanılmadığı zamanlarda kapakları sıkıca

kapatılmalıdır.



 Çıplak elle dokunulmamalı, tadına bakılmamalı ve

koklanmamalıdır.



 Asitler, uçucu organik kimyasallar ve atık su, çamur

gibi kokulu maddeler ile çalışılırken mutlaka bir çeker
ocak içerisinde çalışılmalıdır.
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 Asla ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir.
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Kimyasal maddeler kullanılmadan önce güvenlik bilgi formları (Safety Data

Sheet, SDS) dikkatle incelenerek kimyasalların zararları hakkında bilgi

edinilmeli ve bu uyarılara uygun koşullarda deneysel çalışmalar

yürütülmelidir.





















CAM MALZEMELER İLE ÇALIŞIRKEN 
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



 Kırık, keskin uçlu, kirli ve çatlak cam malzemeler kesinlikle

kullanılmamalıdır.

 Kırılan cam malzemeler derhal süpürülüp, dikkatle uygun bir

yere atılmalıdır. Kırık camlar, çöp kutusuna değil “kırık cam

kutusuna” atılmalıdır.



Sıcak cam malzemeler ısıya dayanıklı eldiven veya metal 

maşalar ile tutulmalıdır.



CİHAZLAR İLE ÇALIŞIRKEN NELERE 

DİKKAT ETMELİYİZ?
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GENEL KURALLAR

Laboratuvarda hiçbir deney düzeneğinin ve cihazın yeri
değiştirilmemelidir.

Cihazların laboratuvardan çıkarılması yasaktır.

Laboratuvarda yer alan cihazlar kullanılmadan önce mutlaka
gerekli izinler alınmalıdır.

Cihazlara ait kullanım talimatları dikkatle incelenmeli ve
talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.



GENEL KURALLAR

 Cihazın kullanımına dair gerekli bilgiler laboratuvar teknik

personelinden alınmalı ve cihazlarla çalışırken oluşan herhangi

sıradışı durum, cihazdan gelen uyarı ya da bozulma sinyalleri

en kısa zamanda laboratuvar teknik personeline iletilmelidir.



Her cihazın bir log defteri bulunmaktadır. Cihazların her

kullanımında cihaza ait deftere kaç numunenin analiz edildiği,

çalışılan koşullar, analizi yapanın adı, soyadı, imzası ve tarih

yazılmalıdır.

 Numune adedi:

 Çalışma Koşulları:

 Tarih:

 Çalışılan saat dilimi:

 Ad-Soyad:

 İmza:

Kullanılan cihazlar kullanım sonrası temizlenmeli ve

prosedürüne uygun olarak kapatılmalıdır.



ORTAK KULLANIMDA OLAN CİHAZLAR İLE 

ÇALIŞIRKEN NELERE DİKKAT 

ETMELİYİZ?



BUZDOLAPLARI

 Numuneler etiketlenmelidir.

Etiket üzerine ;
Kimyasalın (çözeltinin) adı :

Hazırlanış tarihi :

Hazırlayan kişinin 

Adı ve soyadı :

 Kullanım bitince numuneler buzdolabından çıkartılmalıdır.



 Cihaz kullanımı sonrasında fişinin çekildiğinden emin olunuz.

Aksi durumda su haznesi zamanla boşalan cihazın fazla

ısınması, yangına sebep olabilir.



Numunenin cihaz içerisine dökülmemesine dikkat

edilmelidir.

Kullanım sonrasında cihazların içinde numune

bırakılmamalı ve cihaz kapatılmalıdır.



 Çeker ocağın camı aşağı indirildikten sonra

ön tarafında bulunan on/off düğmesinden

cihaz çalıştırılmalıdır.

 Kullanım sonunda çeker ocak içine dökülen

kimyasal varsa mutlaka temizlenmelidir.

 Kimyasal malzeme deposu  olarak 

kullanılmamalıdır.



Kullanımdan önce dengeli durumda olduğu cihazdaki hava

kabarcığından kontrol edilmeli, doğruluğu ara

kalibrasyonlarla kontrol edilmelidir.

 Cihaz temiz kullanılmalı ve temiz bırakılmalıdır.



Kullanan kişinin isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı not

cihazın üzerine bırakılmalıdır.

Numune yerleştirirken etüv veya fırın içindeki diğer numunelerin

yerlerini, sahiplerinin haberi olmaksızın değiştirilmemelidir.

Cihazın istenilen sıcaklıkta ayarının doğru yapıldığından emin

olunmalıdır.

Kullanım bitince numuneler çıkartılarak cihaz kapatılmalıdır.



 Cihazın kalibrasyonu,  pH değeri 

belirli olan standard çözeltiler ile  

yapılmalıdır.

 Prob temizlendikten sonra saf 

sudan geçirilmeli ve koruyucu 

kabına yerleştirilmelidir.

ISITICILI MANYETİK 

KARIŞTIRICI

 Üzerinde numune unutulmamalıdır.

 Cihaz kullanımı sonrası mutlaka fişi  

çekilmelidir.



SANTRİFÜJ CİHAZI

Karşılıklı hazneler eşit ağırlıkta olacak şekilde numuneler cihazın 

haznelerine yerleştirilir.

Santrifüj işlemi bitene kadar cihazın yanından ayrılmamalıdır.



Çok özel çalışmalar dışında pek çok çalışma

ultra saf su kullanımı gerektirmeyebilir. Bu

durumlar hariç cihazın ultrasaf su kısmı

kullanılmamalıdır.

Cihazdan su alma işlemi tamamlanana kadar

cihazın yanından ayrılmamak gereklidir.

Gerektiği kadar su musluktan alındıktan sonra

musluk kapatılarak, musluk kapağı yerine

takılmalıdır.

Cihaz herhangi bir uyarı veriyorsa teknik

personel bilgilendirilmelidir.



 Deneye başlamadan önce teknik personel mutlaka haberdar

edilmelidir.

 Deney süresince laboratuvar terk edilmemeli ve aksi

gerekmedikçe cihazdan belirli bir mesafe uzaklıkta durulmalıdır.

 Deney boyunca laboratuvar havalandırması devreye alınmalıdır.

 Beklenmeyen herhangi bir durum karşısında teknik personel

mutlaka bilgilendirilmelidir.



Atıkların 

Toplanması



Atıkların kodlar kullanılarak
Laboratuvar Teknik Personeli
tarafından sınıflandırılması



Laboratuvarlarda Kimyasal Atık Biriktirme Sürecinde İzlenecek Yol

Atık üreticisinin 
Laboratuvar Teknik 

Personeli ile görüşerek      
‘’ Atık Toplama Formunu

” alması

Atık üreticisinin çalışacağı 
kimyasalların

Malzeme Güvenlik 
Formlarını

(SDS)incelemesi



Kapların etiketlenmesi ve 
atık üreticisine verilmesi









Atık üreticisinin atıklarını uygun 
şekilde topladıktan sonra 

Laboratuvar Teknik Personelleri 
ile görüşerek atıkların geçici 

toplama kaplarına aktarılması




