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1. ACELE ETMEYİN 

* Gereksiz yere acele etmeyin 

2. TIRMANMAYIN 

*Hiçbir zaman iskelelerin, tezgâhların vs. üzerine çıkmayın; gerektiğinde merdiven kullanın. 

*Gerektiğinden fazla uzanmayın 

3. KİŞİSEL BAKIM/GİYİM 

*Laboratuvardan çıkınca ellerinizi mutlaka yıkayınız. 

*Ellerinizi sık sık özellikle yemeklerden önce yıkayınız. 

*Ellerde açık yara, kesik, çatlak vs. varsa çalışmaya başlamadan önce mutlaka bandajla kapatınız ve 

yapacağınız işe uygun eldiven giyiniz. 

*Laboratuvarda çalışırken mutlaka uzun kollu önlük ve kapalı laboratuvar ayakkabısı giyiniz. 

*Zararlı, zehirleyici, tahriş edici kimyasallarla çalışırken mutlaka uygun kişisel koruyucu donanımlar 

(maske, gözlük, eldiven vb.) kullanılmalıdır. 

*Laboratuvarda çalışırken uzun saçlar toplanmalıdır. 

* Laboratuvarda yüzük, künye, kolye, bilezik gibi eşyalar ile çalışmak tehlikeli olabilir. 

Çalışmaya başlamadan önce çıkarınız. 

*Önlük ve pantolon ceplerinde kesici ve batıcı aletler taşımayınız. 

4. SİGARA İÇMEK YASAKTIR. 

* Laboratuvarlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır. 

5727 SAYILI KANUNLA KAPALI ALANLARDA SİGARA İÇMEK KESİNLİKLE 

YASAKLANMIŞTIR. 

* Laboratuvar çalışmalarından sonra, ellerinizi kimyasal maddeler ile kirlenmiş olması ihtimalini 

düşünerek, ellerinizi yıkamadan sigara içmeyin (sigara karbon tetraklorür ya da kloroform gibi klorlu 

maddelerin zehirlilik düzeyini arttırır.) 

5. YİYECEK VE İÇECEKLER 

*Kimyasal maddelerle ilgili işlemlerin yapıldığı alanlarda herhangi bir şey yemek veya içmek çok 

tehlikelidir. 

* Laboratuvar tezgahlarının üzerinde herhangi bir yiyecek ya da içecek maddesi koymayın. 

*Yemekhane ve sigara salonlarına numuneler de dahil olmaz üzere hiçbir kimyasal madde sokmayın. 

*Kimyasal maddeleri ve numuneleri kişisel çalışma masalarına koymayın. 

6. ENGELLER 

*Yangın söndürme teçhizatlarının ve yangın çıkış kapılarının önünü kapatmayın. 

*Elektrik düğmelerinin veya izolatörlerinin önünü kapatmayın. 

Yürüyüş alanlarının boş ve temiz olmasını sağlayın. 

*Tüm dosya ve tezgâh altı dolaplarının kapalı tutulmasını sağlayın. 

*Elektrik motorlarının havalandırıldığından emin olun (buzdolabı gibi elektrik motoru olan aletlerin 

uygun şekilde havalandırılmaları gerekir.) 

7. ŞAKALAŞMALAR 

*Bedensel ve el şakaları yapmayın. 

8. LABORATUVAR TEMİZLİĞİ 

* Laboratuvarın sürekli güvenli, temiz ve düzenli tutulmasını sağlayın. 

*Çalışma sonunda dağınıklıkları toparlamak, atıkları atmak ve temizlik yapmak için vakit ayırın. 

*Tertipli, temiz ve düzenli bir işyerinde çalışanların morali yükselir, verim artar, kaza riskleri ve yangın 

zararları azalır. 

9. YANICI GAZLAR 

*Gaz borularının sağlam olmalarını ve fazla ısınmasına yol açmayacak şekilde yerleştirilmelerini 

sağlayın. 

*Kullanılmayan gaz vanalarının tamamen kapatılmasını sağlayın. 

*Yanıcı gazlar kullanılırken bölgenizi asla terk etmeyin. 



 

 

DOKU TİPLEME LABORATUVARINDA 

UYULMASI GEREKEN GENEL 

KURALLAR 

 

Doküman Kodu DL.YD.01 

Yayın Tarihi 26.07.2019 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa Numarası        2 / 2 

 

10. KOLAY ALEV ALAN ÇÖZÜCÜLER (PARLAYICI SOLVENTLER) 

*Tüm alev alıcı çözücüler kapalı kaplarda saklanmalı ve gerektiği şekilde etiketlenmiş olmalıdır. 

*Bu çözücüler kullanılmadıkları zaman güvenlik dolaplarında muhafaza edilmelidir. 

*Alev alıcı çözücüler etiketlerinden belirtilen sıcaklıklarda ve havalandırılmalı ortamlarda 

saklanmalıdır. 

*Miktarı 50 litreyi aşan çözücüler döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal güvenlik dolaplarında 

ve özel olarak hazırlanmış ya da bu amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiş odalarda saklanmalıdır. 

Miktar 50 litreyi aşan çözücülerin herhangi bir laboratuvarda saklanması yasaktır. 

*Alev alıcı çözücüler ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

11. ELEKTRİK 

*Islak ellerle ve ıslak zemin üzerindeyken elektrikli aletlere dokunmayın. 

Elektrikli bir aletin üzerine su döküldüğünde elektrik hattı ile bağlantısını kesin ve gerekli temizliğin 

yapılmasını sağlayın. Tekrar kullanmadan önce kontrolünü yaptırın. 

*Fırın gibi yüksek voltajlı aletleri çoklu prizlerle kullanmayın. 

Kablo tesisatı sık sık kontrol edilerek karışması ya da düğümlenmesi engellenmelidir. 

*Ana şebeke ile ilgili veya tehlikeli voltajların söz konusu olduğu elektrik tesisatı işleri yetkili bir 

elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. 

*Elektrik şalter kutularını kesinlikle açmayınız ve müdahalede bulunmayınız. Bir arıza durumunda 

elektrikçiye haber veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


