
LABORATUVAR 
GÜVENLİĞİ





• Laboratuvarda, 
sorumlular olmadan 
ve izin almadan 
çalışılmamalıdır.

• Laboratuvarda 
çalışılırken cildi 
korumak ve 
kıyafetlerin yabancı 
maddelerle 
kontamine olmasını 
engellemek için 
mutlaka uzun beyaz 
önlük giyilmelidir.



• Çalışılırken mutlaka bütün
düğmeler iliklenmelidir.

• Önlük ceplerine kesici ve
batıcı aletler, sıvı veya katı
kültür içeren tüp veya petri
kutusu koyulmamalıdır

• Ayakkabılar laboratuvarda
çalışmaya uygun ve kapalı
olmalı; laboratuvara çamurlu
veya tozlu ayakkabı ile
girilmemelidir.

• Uzun saçlar toplanmalıdır.



• Laboratuvarda
çalışmaya
başlamadan önce
eller dezenfekte
edilmelidir.



• Laboratuvar dışına 
laboratuvarda 
kullanılan önlük, 
eldiven, vb. ile 
çıkılmamalıdır.

• Laboratuvarda 
bulunan hiç bir 
kimyasal ne koklanmalı 
ne de tadılmalıdır.

• Laboratuvar 
ortamında çalışılırken 
açık olan yaralar 
mutlaka kapatılmalıdır.



• Laboratuvar 
derslerinde 
mutlaka eldiven 
giyilmelidir.



• Çalışma 
sırasında, 
çalışmanın 
niteliğine göre 
gerektiğinde, 
maske ya da 
koruyucu 
gözlük 
kullanılmalıdır.





• Laboratuvarda 
çatlak ve kırık 
cam eşyalar 
kullanılmamalıdır.



• Deney araç –
gereçlerinin deney 
kurulumu sırasında 
masanın kenarından 
uzak bir yerde 
olmasına dikkat 
edilmelidir.



• Laboratuvarda yemek, içmek ve laboratuvar malzemelerinin bu amaçla
kullanılması yasaktır.



• Laboratuvar sıcaklığının özel
durumlar dışında sabit
tutulmasına dikkat edilmelidir.



• Laboratuvardan 
çıkarken, kullanılan 
malzemeler 
yıkanmalı, 
kimyasallar 
masalardan 
kaldırılmalı, su 
muslukları, bekler 
ve elektrikli 
cihazların kapalı 
olup olmadığı 
kontrol edilmelidir.



• Çalışma bittikten 
sonra eller 
sabunlu  su ve 
gerektiğinde 
antiseptik bir 
sıvı ile 
yıkanmalıdır.



• Uygulamanın sonunda
kullanılmış, pipet
ucu, enjektör ucu
gibi malzemeler tıbbi
atık kutusuna
atılmalı, içinde sıvı
bulunan beher, erlen,
tüp gibi malzemeler
mutlaka ayrı yerlere
konulmalı, masa
üzerinde
bırakılmamalıdır.



• Laboratuvarda bulunan
hiç bir kimyasala çıplak
elle dokunulmamalı ve
kesinlikle ne koklanmalı
ne de tadılmalıdır.

• Deri yoluyla hastalıkların
bulaşma riskinden dolayı
laboratuvar ortamında
çalışılırken açık yaralar
mutlaka yara bandı ile
kapatılmalıdır.

• Çalışmalarda, dikkat ve
itina ön planda
tutulmalıdır.



• Laboratuvarda
başkalarının da
çalıştığını
düşünerek
gürültü
yapılmamalıdır.



• Deney sırasında kullanılan
cihaz ya da eşyalar kendi
yöntemine uygun biçimde
temizlenerek yerlerine
kaldırılmalıdır.

• Laboratuvar yetkililerinin
izni olmadan laboratuvar
çalışması ile ilgili hiçbir
madde lavaboya
dökülmemeli veya çöp
kutusuna atılmamalıdır.



• Laboratuvarda 
yapılan deneylere 
göre ortaya çıkan 
atıklar kimyasal 
özelliklerine göre 
sınıflandırılmalı ve 
daha sonra 
uzaklaştırılmalıdır.  





•Laboratuvar ile ilgili her türlü olay 
Laboratuvar Sorumluları’na bildirilmelidir.
•Laboratuvardan izinsiz hiçbir madde ya da 
malzeme dışarı çıkarılmamalıdır. 



KİMYASAL MADDELERİN KULLANIMI

• Kimyasal madde ile
çalışılırken ve depolama
sırasında kimyasal maddenin
özelliklerine dikkat edilmesi
gereklidir.





Patlayıcı madde (E)**
Bu sembol atmosferik
oksijen yokluğunda dahi,
kolayca ekzotermik
reaksiyona girerek
"patlama riski taşıyan
gazların oluşumuna neden
olan" veya "ısıtıldığında
patlayan" kimyasalları
belirtir.



•Yükseltgeyici madde (O)***

Bu sembol başta "organik 
peroksitler" olmak üzere, 
yapılarından  oksijen çıkarabilen ve 
bu nedenle yangın tehlikesi 
yaratabilen, yükseltgeyici 
maddeleri belirtir.



Toksik madde (T)

Bu sembol, yutulması, solunması veya deri
aracılığı ile nüfuz etmesi halinde akut veya
kronik sağlığa zararlı hatta ölümcül
olabilen "zehirli (toksik)" maddeleri
belirtir. Bu sembolü taşıyan bazı
maddelerin uzun süreli ve denetimsiz
kullanımı, kanserojenik veya kısırlaştırıcı
etkilere neden olabilmektedir.



Çok toksik madde (T+)

Bu sembolü taşıyan maddelerin
yukarıda bahsedilen "akut veya
kronik zararlı etkileri çok daha
endişe verici boyuttadır." Bu tür
maddelerin insan vücudu ile
temasına asla izin verilmemelidir.



Zararlı madde (Xn)

Bu sembol, yutulması,
solunması veya deri
aracılığı ile nüfuz etmesi
halinde "sağlığa akut veya
kronik zararlı olabilen"
zararlı maddeleri belirtir.



Tahriş edici madde (Xi)

Bu sembol, kısa süreli veya sürekli
temas sonunda deri ve/veya
solunum yollarında "tahriş edici
etkiler gösterebilen" zararlı
maddeleri belirtir.



Çok kolay alev alıcı madde (F+)*

Bu sembol, parlama noktası, 

0°C'ın altında ve kaynama 

noktası 35°C'ın altında olan 

ve "çok kolay alev alan sıvılar 

ile oda sıcaklığında ve 

atmosfer basıncında alev alan 

gazları (veya gaz 

karışımlarını)“ belirtir.

F+



Kolay alev alıcı madde (F)

Bu sembol, parlama noktası
21°C'ın altında olan "kolay alev
alan sıvılar ile kolay tutuşan
katıları" belirtir. F



Aşındırıcı (koroziv) madde 
(C)**
Bu sembol, aşındırıcı özellik 
taşıyan ve "canlıların 
dokularına zarar verici" 
kimyasalları belirtir.

C



Çevre sorunu yaratan madde
(N)
Bu sembol, kısa orta veya uzun
vadede "çevreye (akuatik çevre,
hava veya toprak) zarar
verebilen" maddeleri belirtir.

N



Radyoaktif madde*

Bu sembol, "radyoaktif" maddeleri
belirtir.

radioactive



FİZİKSEL TEHLİKE İŞARETLERİ

İyonize olmayan radyasyon



Kimyasal silah uyarı işareti



Laser uyarı işareti



Optikal radyasyon



BİYOLİJİK TEHLİKE İŞARETİ

Tıbbi atık içermektedir.





• Katı maddeler,
şişelerden alınırken,
kullanılacak olan
aparatın daha önce
kullanılmamış olmasına
dikkat edilmelidir. Daha
önce kullanılmış ise
temizlenmeden bir
başka işlem için
kullanılmamalıdır.

• Deney esnasında
kullanılan kimyasalların
kapaklarının başka
maddelerle temas
etmesini önlenmelidir.



• Ağzı kapalı olan şişeler ya
da kaplar kesinlikle
ısıtılmamalı, üzerinde
ateşe dayanıklı işareti
taşımayan kaplarda ısıtma
ve kaynatma
yapılmamalıdır



• Kullanacağımız
malzemeler eğer sıvı
ise, şişelerin
kapaklarının
karışmamasına dikkat
edilmelidir.

• Sıvı kimyasallar
kullanılırken, sıvı
maddenin şişenin
üzerine akmamasına
dikkat edilmelidir. Bu
durum, hem çalışma
alanının kirlenmesine
hem de şişenin ıslanıp
üzerindeki bilgilerin
silinmesine neden
olabilir.



• Sıvı maddeler ile
çalışılırken bu
sıvıların ağız yoluyla
çekilmemesine
dikkat edilmeli,
böyle durumlarda
puar kullanılmalıdır.





• Organik çözücüler 
lavaboya 
dökülmemelidir. 

• İçeriği bilinmeyen 
kimyasal maddeler 
birbirlerine 
karıştırılmamalıdır.

• Herhangi bir madde 
yere döküldüğünde, 
hemen temizlenmeli 
ve gerektiğinde 
laboratuvar 
sorumlularına haber 
verilmelidir.



• Eğer yeni bir çözelti hazırlanacak ise, çözeltinin ne
olduğu, kim tarafından hazırlandığı ve hazırlanma
tarihi bilgileri ya cam kalemi ile şişenin üzerine ya da
etiket üzerine yazılmalıdır.

• Ayrıca hazırlanan çözeltinin şişenin ağzına kadar
doldurulmamasına dikkat edilmeli, kapağın ağzında bir
miktar alan bırakılmalıdır.

• Hazırlanan stok çözeltilerin içerisine deneylerde
kullanılan pipetler konmamalıdır.



• Asit dökülen alan baz ile, 
baz dökülen alan ise asitle 
temizlenmeli, daha sonra 
su ile temizlenmelidir.

• Asit gibi yanıcı maddeler 
ile çalışılırken dikkat 
edilmeli, bu maddeler 
deriyle temas ettiğinde 
bol su ile yıkanmalıdır.

• Benzin, eter ve karbon 
sülfür gibi çok uçucu 
maddeler alevden uzak 
tutulmalıdır.



• Zehirli kimyasallarla 
ile çalışılacaksa 
mutlaka çeker ocak 
kullanılmalıdır.

• Çalışmaya 
başlamadan önce, 
çeker ocağın 
havalandırmasının 
çalıştığından emin 
olmalıdır.

• Çeker ocak ile 
çalışılırken, kimyasal 
maddeler çeker 
ocağın ön kısmından 
içeriye doğru 
konulmalıdır.



•Çalışma esnasında çeker ocağın camı mümkün 
olduğunca kapalı tutulmalıdır.

•Asidin üzerine kesinlikle su ilave edilmemeli, 
asit suya azar azar karıştırılarak ilave 
edilmelidir. 

•Herhangi bir sıvı ısıtılacağı zaman, içerisinde 
bulunduğu kap yukarıdan aşağıya doğru yavaş 
yavaş ısıtılmalı ve çok yavaş bir şekilde sürekli 
sallanmalıdır.



• Isıtma yapılacak kabın
ağzı kendinize veya
yanınızda çalışan kişiye
doğru tutulmamalıdır.
Kaynama sırasında taşma
olmaması için kaynama
taşları kullanılır.

• Kimyasallar taşınırken iki 
el kullanılmalı, bir el 
kapaktan sıkıca tutarken, 
diğeri ile şişenin altından 
kavranmalıdır.



• Laboratuvarda 
yapılan her bir proje 
için özel bir defter 
tutulmalıdır. Yapılan 
çalışma ve gözlemler 
mutlaka bu deftere 
kaydedilmelidir. 



Numune ve Çözelti 
Saklama



• Oda sıcaklığında bozulabilecek numuneler, 
standartlar ve yüksek uçuculuğa sahip olan 
kimyasallar buzdolabında ağzı kapalı şişelerde 
saklanmalıdır.

• Numuneler kapaksız ve dengesiz kaplarda 
saklanmamalıdır. 






