
FORM 1 
 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA 

 

Aşağıda belirtmiş olduğum çalışma kapsamında …………………………………………………………………… Laboratuvarı’nda 

…../…./20… -  …../…./20… tarihleri arasında (en fazla üç ay) aşağıda belirtmiş olduğum cihaz ve ekipmanları 

kullanmak suretiyle çalışmak istiyorum. Deneylerde kullanacağım cihaz ve ekipmanların güvenli olarak nasıl 

çalıştırılacağını da öğrenmiş bulunmaktayım. Ekteki Laboratuvar Güvenlik Formu‘n da yazılmış olan maddeleri 

okudum.  Laboratuvar Güvenlik Formu‘nda belirtilen kurallara uymayı ve laboratuvardaki çalışmalarım 

esnasında tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 Adı Soyadı 
Tarih – İmza 
Cep Telefonu 

Eki: Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Güvenlik Formu 

Çalışma Kapsamı 

 İnşaat Mühendisliği Tasarımı / Bitirme 
Projesi  

 Döner Sermaye 

 Yüksek Lisans Çalışması  

 Doktora Çalışması 
 Bilimsel Çalışma 

Çalışma Saatleri:        Mesai içi               * Mesai dışı                * Cumartesi              * Pazar 
                              Çalışma Saatleri          Çalışma Saatleri         Çalışma Saatleri        Çalışma saatleri 
Çalışmada kullanılacak Cihazlar ve Ekipmanlar Çalışmanın Adı ve Kısaca Açıklaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danışman/Sorumlu 
Öğretim Üyesi 

Laboratuvar 
Sorumlusu 

Ana Bilim Dalı Başkanı Bölüm Başkanı 

 

Adı Soyadı 
Tarih – İmza 

 

 

Adı Soyadı 
Tarih – İmza 

 

Adı Soyadı 
Tarih – İmza 

Adı Soyadı 
Tarih – İmza 

 Bu form üç nüsha olarak tanzim edilecek, biri laboratuvar sorumlusuna, biri laboratuvar teknikerine ve sonuncusu ise ilgili 

başvuru sahibinde kalacak şekilde dağıtımı başvuru sahibince yapılacaktır. Bu form her 3 ayda bir yeniden düzenlenmelidir. 



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

LABORATUVAR GÜVENLİK FORMU 

Bu form doldurulmadan hiçbir deneysel çalışmaya izin verilmeyecektir.  
(Bu formun bir kopyası öğrencide, bir kopyası laboratuvar sorumlusunda ve bir kopyası da laboratuvar 

teknikerinde bulunmalıdır.) 

Adı Soyadı:  Öğrenci No:  

Danışman:  Cep Tel:  

Ana Bilim Dalı:  e-posta:  

 
1. Laboratuvara çalışmaya başlamadan önce çalışma gün ve saatlerimi bildireceğim (Form-1). Belirttiğim gün ve saatler 
haricinde herhangi bir çalışma yapmayacağım.  
2. Laboratuvar çalışmalarım süresince mesai saatleri dışında binaya giriş ve çıkışlarımı güvenlik görevlilerinin bulunduğu 
kapılardan yapacağım. 
3. Danışmanımın bilgisi olmadan laboratuvarda bulunmayacağım belirlenen çalışma kapsamı dışında deneyler 
yapmayacağım. 
4. Laboratuvarda çalışma şartlarına uygun önlük, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, maske (işe uygun) ve burnu açık 
olmayan ayakkabı vb. yapılan deneysel çalışmaya uygun kişisel koruyucu ekipman kullanacağım.  
5. Laboratuvarda en yakın yangın söndürücünün, ilk yardım dolabının ve acil çıkış kapısı ile acil ikaz düğmesinin nerede 
olduğunu ve doğru olarak nasıl kullanıldığını öğreneceğim.  
6. Tanısı konulmuş önemli sağlık problemlerimi önceden danışmanıma bildireceğim. 
7. Laboratuvarlarda sigara ve tütün mamulleri kullanmayacağım. 
8. Laboratuvarda bulunduğum sürece yalnız çalışmayacağım. 
9. Zorunlu olmadıkça mesai dışı ve hafta sonu çalışmayacağım. 
10. Laboratuvar çalışmalarım esnasında haricen alınan güvenlik önlemlerine öncelik vererek gerekli durumlarda 
çalışmalarımı durduracağım. 
11. Deneylerde kullanacağım araç ve gereçlerin güvenli olarak nasıl çalıştırılacağını deneyimli ve sorumlu kişiler ile ilgili 
kaynaklardan bilgi edindikten sonra laboratuvar çalışmalarıma başlayacağım.  
12. Maddelerin kimyasal özellikleri kadar biyolojik etkilerine de dikkat ederek toksik maddelerle çalışırken deneylerimi 
benim ve çevrenin zarar görmeyeceği şekilde tasarlayacağım. 
13. Kullanılan malzemelerin bulaştığı kaplar, tezgâh ve zemin gibi materyalleri çalışmam sonucunda temizleyeceğim. 
Temizlik esnasında lavaboları aletlerin temizliği için kullanmayacağım. Aksi durumda oluşabilecek kazalarda sorumluluğu 
kabul ediyorum. Deney masaları ve laboratuvar ortamını sürekli temiz ve tertipli tutacağım. 
14. Deneylerde kullanılan malzemeleri (çimento, agrega, zemin, asfalt v.b.) ve deneyler sonucunda ortaya çıkan atık 
malzemeleri laboratuvarda ilgili sorumlunun belirlediği yerlere bırakacağım.   
15. Deney bitiminde gaz, elektrik ve su gibi sistemlerin güvenliğini, laboratuvar pencereleri ile havalandırma sistemlerini 
kontrol etmeden, kullanılan cihazları kapatmadan laboratuvarı terk etmeyeceğim.  
16. Laboratuvarın ciddi bir çalışma ortamı olduğu bilincindeyim. Laboratuvarda çalışırken genel disiplin kurallarına 
uyacağım. 
17. Herhangi bir kaza durumunda, laboratuvar çalışanlarını/danışmanımı/Bölüm Başkanlığını bilgilendireceğim.  
18. Çalışma esnasında kırılan ve bozulan alet ve ekipmanları ilgili kişilere bildireceğim.  
19. Laboratuvarda güvenliği tehdit etmeyecek şekilde elektronik cihazları (cep telefonu, bilgisayar v.b.) kullanacağım. 
20. Laboratuvarda kullanılan cihazların çevreye olumsuz etkilerini (gürültü, koku v.b.) dikkate alarak mesai yoğunluğunun 
az olduğu gün ve saatlerde çalıştıracağım. 
21.  Islak ellerle veya ıslak zemin üzerindeyken elektrikli aletlere dokunmayacağım. Laboratuvarda bulunan hareketli 
aksama sahip cihazları güvenliğimi tehdit edecek şekilde kullanmayacağım. 
22. Laboratuvarda düzenli ve tertipli çalışacağım. Başkalarına ait deney, malzeme, numune vs zarar vermeyeceğim. İşim 
olmayan cihaz, malzeme, ekipmanlara vb. dokunmayacağım. 
23. Çalışma izni verilmemiş (misafirlerde dâhil olmak üzere) kişileri laboratuvara almayacağım. 
24. Laboratuvar kurallarına uymadığım takdirde, laboratuvardan belirlenen süreler dâhilinde uzaklaştırılacağımı biliyorum. 
25. Laboratuvar teknisyenine/teknikerine bilgi verilmeden laboratuvarda çalışma yapmayacağım.  
26. Tüm cihaz ve ekipmanları laboratuvar teknisyen/teknikerinden teslim alacağım ve iş/deney bitiminde laboratuvar 
teknisyen/teknikerine teslim edeceğim. Teslim edilmeyen cihazlarla ilgili tüm sorumluluk tarafıma aittir. 
27. Yapacağım çalışma/deney ile ilgili olarak, çalışmaya başlamadan iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm riskleri 
değerlendirip tüm önlemlerimi alacağım. Sorumluluğun tarafıma ait olduğunu biliyorum. 

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

 Adı-Soyadı        Tarih:           İmza:  


