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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL Ortak 

MODÜLÜN ADI Laboratuvar Ön Hazırlıkları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/14 

MODÜLÜN AMACI 

İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini alarak, kimya 
laboratuvarı çalışma kurallarına uygun olarak analiz öncesi 
kişisel ve laboratuvar hazırlıkları, laboratuvar düzeni, 
laboratuvar ve araç gereçlerinin güvenli kullanımı, temizliği 
ve bakımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak 
laboratuvarların fiziki özellikleri ve uyulması gereken 
güvenlik önlemlerini açıklayabileceksiniz. 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini alarak laboratuvar 
çalışma kurallarına uygun olarak analiz öncesi kişisel ve 
laboratuvar hazırlıklarını yapabilecek ve laboratuvar 
düzenini sağlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, 
bilgi teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya 
grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 
Donanım: Laboratuvar önlüğü, termometre, nemölçer, genel 
laboratuvar malzemeleri, laboratuvar koruyucu kıyafet ve 
ekipmanları,  kütüphane, İnternet, bilgisayar. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her faaliyetten 
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının tam ve doğru olması, analizin güvenilirliği 

açısından son derece önemlidir. Laboratuvar analizlerinin ilk basamağı ise laboratuvar 
çalışmalarına ön hazırlık kısmıdır. Laboratuvarda yapacağınız ön hazırlıkların neler 
olduğunu bilmeniz ve bu hazırlıkları yapma becerisine sahip olmanız doğru ve güvenilir 
analizler yapmanızı ve iş kazalarını önlemenizi sağlayacaktır. 

 
Bu bireysel öğrenme materyalinde laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce gerekli 

bilgilere ve uygulamalara ulaşabilecek, laboratuvarı fiziki olarak daha iyi tanıyacak ve 
laboratuvarda genel çalışma kurallarını öğrenebileceksiniz. 

 
Bu bireysel öğrenme materyalinde edindiğiniz bilgi ve becerileri laboratuvar 

ortamında uygulayacağınız faaliyetlerde kullanabileceksiniz. 
 
İşimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmak en temel prensibimiz olmalıdır. Bu 

konuda Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şu sözünü kendimize ilke edinebiliriz: “Yalnız tek 
bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet 
yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır."  

 
 

GİRİŞ 

 
 

1 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
Laboratuvarların fiziki özelliklerini ve uyulması gereken güvenlik önlemlerini 

açıklayabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Bünyesinde laboratuvar bulunan bir gıda işletmesine giderek laboratuvarın işletme 

içindeki konumunu, düzenlenmesini ve laboratuvarın sahip olduğu özellikleri 

inceleyiniz. Yaptığınız inceleme sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 İdeal bir laboratuvarın fiziki özelliklerinin nasıl olması gerektiğini araştırınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
1. LABORATUVARIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ 

 
Laboratuvar, bilimsel çalışmaların ve araştırma-geliştirme amaçlı olarak yapılan 

deneylerin ölçülü ve kontrollü olarak gerçekleştirildiği yerdir. Gıda işletmelerinde bulunan 
laboratuvarlar genelde kontrol amaçlı ve araştırma-geliştirme çalışmaları amacıyla kullanılan 
laboratuvarlar olarak ayrılabilir. Kontrol laboratuvarları işletmelerde üretimi gerçekleştirilen 
ürünler ile ilgili rutin olan periyodik kontrollerin yapılması amacıyla gerçekleştirilen 
laboratuvar çalışmalarını kapsarken araştırma-geliştirme laboratuvarları işletme açısından 
üstün özellikli ve ekonomik olarak ürün üretilebilmesi amacıyla yeni yöntemlerin 
araştırılması, kalitenin artırılması ve üretilen ürünlerin daha uzun süre kalitesini 
koruyabilmesi amacıyla yapılan çalışmaları kapsar.  

 
Standart kalitede ürün üretimini sağlamak amacıyla ham madde üretiminden 

başlayarak proses bitimine kadar, numune alarak ürün niteliklerinin kontrol edilmesi gerekir. 
Bu sebeple, gıda üreten işletmelerde üretilen ürünlerin gereksinimlerine göre ihtiyaç duyulan 
analizlerin yapılabilmesi için uygun koşulların sağlandığı bir laboratuvar tasarlanmalıdır. 

 
Büyük işletmeler laboratuvar birimlerini yukarıda anlatıldığı şekilde kendi 

bünyelerinde oluştururken orta ve küçük ölçekli işletmelerin birçoğu analizlerini (belli bir 
ücret karşılığında) işletme dışında faaliyet gösteren Gıda Kontrol Laboratuvarlarında 
yaptırırlar. Çünkü işletme bünyesinde laboratuvar kurmak için işletmenin yer, sermaye ve 
personel ihtiyacını karşılayabilmesi gerekir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarının İşletmedeki Yeri, 
Özellikleri ve Dizaynı 

 
Gıda kontrol laboratuvarlarının işletmedeki yerleri, sahip olması gereken özellikler ve 

laboratuvar birimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol 
Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu 
kurumlarında kurulacak laboratuvarlarda bu yönetmelikte belirlenmiş tüm kurallara 
uyulması zorunludur. 

 
1.1.1. Laboratuvarın İşletmedeki Yeri 

 
Laboratuvar, imar mevzuatına uygun ve insanların ikametgâhına mahsus olmayan 

yerlerde kurulur. Kimyasal madde ve gazları içeren yanıcı, yakıcı, boğucu, radyoaktif ve 
patlayıcı maddelerle çalışılan ve/veya bulaşıcı ve salgın hastalık riski taşıyan birimler dışında 
faaliyet gösteren, insanlar için tehlike oluşturmayan laboratuvarlar için bu şart aranmaz. 

 
Laboratuvar genel olarak kuzeye bakan yönde, doğrudan güneş ışığı almayan, 

havalandırma sisteminin rahat kurulacağı bir alanda inşa edilmelidir. 
 

1.1.2. Laboratuvar Özellikleri 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen, laboratuvarların taşıması 

gereken genel özelliklerinden bazıları şunlardır: 
 Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama birimi ile cihazın 

bulunduğu birim ayrı planlanır, dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde 
kullandığı çözeltileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan 
cihazların bulunduğu ortamlarda mutlaka hava emici olmalıdır. 

 Tartım işleminin yapıldığı yer çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde 
düzenlenir. 

 Mikrobiyoloji laboratuvar birimi kontaminasyonu önlemek amacıyla galoş giyme 
yeri, tavan UV lambaları gibi gerekli önlemlerin alındığı, tek yönlü iş akış 
prensibine uygun besiyeri hazırlama ve sterilize etme, ekim, inkübasyon işlemleri, 
kullanılmış malzemelerin temizliği ve sterilizasyonu için düzenlenmiş birbirinden 
ayrı alanlardan oluşur.  

 GDO laboratuvar birimi, kontaminasyonu önlemek için numunenin girişinden 
itibaren ileri doğru tek yönlü homojenizasyon ve tartım, ekstraksiyon, PCR odası 
ve PCR sonrası işlemlerin yapıldığı alanlardan oluşur.  

 Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde 
ve muhafaza koşullarında bu şartları sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılır ve ayrı 
birimler hâlinde planlanır. 

 Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için 
ortamın toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi 
olumsuz şartlardan korunması sağlanır.  
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 Laboratuvar çalışmalarında analizlerin gerektirdiği ideal ortam sıcaklığının 
sağlanması için gerekli tedbirler alınır. 

 Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanır. 
 

 
Fotoğraf 1.1: Laboratuvar 

 Laboratuvarların temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri 
yazılı talimatlara göre düzenli olarak yapılır ve kontrol edilir. 

 Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma, havalandırma sistem ve bağlantıları ile 
diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak ve laboratuvar çalışmalarını 
etkilemeyecek şekilde tasarlanır.  

 Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak 
planlanır ve uygulanır. 

 Laboratuvarın analiz yapılan birimlerine, o birimde çalışan personel haricindeki 
kişilerin kontrol dışı girişleri önlenir. 

 Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım 
dolabı ve talimatı yer alır. 

 Tuvalet ve duşların, laboratuvarın analiz yapılan birimleri ile doğrudan bağlantısı 
önlenir. 

 Laboratuvarlar numune akışı ve kapasitelerine uygun olarak kimyasal maddelerin, 
besiyerlerin, standart gibi maddelerin, analize alınıncaya kadar numunelerin ve 
ayrıca analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza edilebileceği 
ayrı depo veya soğutucu cihaz bulundurur.  

 Laboratuvarlarda ortaya çıkan atıklar doğrudan dış ortama verilmez, gerekli 
önlemler alındıktan sonra tekniğine ve mevzuatına uygun bir şekilde 
laboratuvardan uzaklaştırılır, gerektiğinde bu atıkların bertaraf edilmesi için ilgili 
kuruluşlarla sözleşme yapılır. 
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 Laboratuvarda kullanılan yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı gaz içeren gaz tüpleri 
bina dışında tekniğine uygun olarak havalandırmak şartıyla muhafaza edilir.  

 Laboratuvarlarda analizin yapıldığı birimlere ait atık yönetimi de dâhil olmak üzere 
ilgili tüm prosedürler ve talimatlar bulundurulur. 

 Numune kabul ve rapor düzenleme birimi laboratuvar bünyesinde analiz 
birimlerinden bağımsız olarak planlanır. 

 
1.1.3. Laboratuvar Dizaynı 

 
Laboratuvar belirli asgari koşullara sahip olarak tasarlanmalı ve düzenlenmelidir. 

Laboratuvar güvenliği hem insan sağlığının korunması hem yapılan faaliyetin doğru 
sonuçlanması hem de çevresel etkilerin azaltılması açısından son derece önemlidir.  

 
Fotoğraf 1.2: Duyusal analiz laboratuvarı  

 Laboratuvar tasarlanırken bina özellikleri, laboratuvarın kullanım amacı (sabit araç 
gereçler, hareketli araç gereçler, depolar, atıklar vb.) ve laboratuvara erişim 
özellikleri göz önüne alınmalıdır.  

 Her laboratuvar amaca özel yapılmalıdır.  
 Her laboratuvarda havalandırma ihtiyacı vardır.  
 Kimyasallar için uygun saklama koşulları ve mümkünse kimyasal odaları 

sağlanmalıdır.  
 Atıklar için uygun depolama ve uzaklaştırma yöntemleri gereklidir. 
 Yangın bölmeleri ve yangın önleme tedbirleri olmalıdır. 
 Laboratuvar giriş çıkışları kolay sağlanmalı, acil durumlarda çıkışı kolaylaştırmak 

için kapılar dışarıya doğru açılmalı, kayan kapılar mevcutsa acil durumlara uygun 
tasarlanmalıdır. Tehlikeli maddelerin kullanıldığı laboratuvarlar daha kolay terk 
edilebilmelidir. 

 Çalışma kabini/kabinleri kapılardan uzakta planlanmalıdır. 
 Çıkış ve çalışma kabini kimyasal dolaplarından uzakta tasarlanmalıdır. 
 Çalışma alanı laboratuvar alanından ayrı planlanmalıdır. (Cam bir bölmeyle 

ayrılabilir.) 
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1.2. Laboratuvarın Birimleri 
 
Laboratuvar idari ve teknik hizmet bölümleri olmak üzere aşağıdaki birim ve 

odalardan oluşur. 
 

 İdari hizmet bölümünde; 
• Müdür ve diğer personel için yeterli nitelik ve nicelikte oda 
• Giyinme odası, tuvalet ve/veya duş 
• Büro ve arşiv bulunmalıdır. 

 
 Laboratuvar teknik hizmet bölümü ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Numune kabul ve rapor düzenleme, fiziksel, kimyasal (katkı, kalıntı, 
mikotoksin, ambalaj, mineral), mikrobiyoloji, moleküler biyoloji/genetiği 
değiştirilmiş organizma, kalite yönetim laboratuvar ana birimleridir. Ana 
birimler birbiri ile birleştirilemez ve alt birim olamaz. Gerektiğinde bu 
birimlerde Genel Müdürlükten onay almak suretiyle alt birim veya yeni 
birimler açılabilir. 

• Laboratuvarda tehlike anında kullanılmak üzere uygun yerlerde acil şok 
duş yeri, göz duşu gibi uygun tedbirleri almak zorunludur. 

• Laboratuvarda kullanılacak yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı kimyasal 
maddeler ve yedek yardımcı malzemeler için yapısına ve risk grupları ile 
saklama koşullarına göre ayrı muhafaza edilmek üzere yeterli 
havalandırması bulunan depo ve/veya uygun düzenlenmiş dolaplar 
bulunur. 

• Numune/örnek tartım ünitesi ayrı olmak üzere her birim için bağımsız 
veya ortak tartım odası veya kabini bulunur. 

 
Gıda kontrol laboratuvarlarında idari yardımcı hizmet birimi olarak İdari Mali İşler 

Şefliği ve Döner Sermaye Saymanlığı gibi birimler kurulabilir. 
 

1.3.Laboratuvarın Fiziki Özellikleri ve Kontrolü 
 
Laboratuvarda genel bir düzen olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun 

olarak tasarlanmalıdır. Laboratuvarda uyulması gereken kurallar girişte belirtilmelidir. 
Laboratuvardaki araç gereçlerin üzerinde kullanma talimatları ve tehlike uyarıları 
bulunmalıdır. Acil yardım bilgileri (telefon, sorumlular vb.) laboratuvarda görülebilir bir 
alanda mutlaka bulunmalıdır. 

 
Laboratuvar kontrolünde havalandırma son derece önemlidir. Sıcaklık ve nem sabit 

tutulmalıdır. Laboratuvar havası belirlenmiş bir kalitede olmalıdır. Pek çok kimyasal buharı 
havadan ağırdır ve çöker, laboratuvarda alttan havalandırma da unutulmamalıdır. Kaynağa 
yakın havalandırma tercih edilmelidir. 
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Laboratuvarların elektrik donanımı yapılırken elektrik hatları açıktan geçmeli ve 
elektrik hatları duvarla döşemenin birleşim yerlerine plastik kelepçelerle sabitlenerek kanal 
ile kapatılmalıdır. Elektrik hatları duvar içinden geçiyor ise taşıma hatları krokisi (daha sonra 
gerekebileceğinden) bilinmelidir. Laboratuvarda birden fazla elektrik potansiyeli 
gerekebileceği göz önüne alınmalıdır. Prizler topraklı olmalıdır. Laboratuvarda sigortalar 
ayrı olmalıdır. Prizler nem ve suya dayanıklı olmalı ve korunmalıdır. Tehlikeli maddeler ve 
elektrik kaynakları birbirinden uzak olmalıdır.  

 
Laboratuvarda sıhhi tesisat sistemi yüksek kapasiteli tasarlanmalıdır. Kimyasallara 

dayanıklı olmalıdır. Taşmalar ve tıkanmalar engellenmelidir. 
 
Laboratuvar çalışma kabini laboratuvarın en temel sabit donanımıdır. Açık tezgâhlar 

ya da kapalı kabinler şeklinde tasarlanabilir. Laboratuvarda kabinlerin doğru kullanımı için 
periyodik bakım yapılmalıdır. Her kullanım sonrasında çalışma tezgâhları temizlenmeli ve 
sterilize edilmelidir. 

 
Laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerince ilk yardım çantası, göz musluğu, 

ilk yardım duşu, yangın söndürme sistemi, yangın dedektörü ve alarmı ve acil çıkış işaretleri 
bulunmalıdır. 

 
Fotoğraf 1.3: Laboratuvar  

Kimyasalların depolanmasında yangına dayanıklı odalar olmalıdır. Kimyasal 
depolarında uygun havalandırma sistemi olmalıdır. Yangın güvenliği sağlanmalıdır. Engelsiz 
giriş ve çıkış sağlanmalıdır. Acil müdahale imkânı mevcut olmalıdır. Periyodik bakım 
yapılmalıdır. 

 
Laboratuvarda her kullanım öncesinde ve sonrasında elektrikli aletlerin fiş ve prizleri 

kontrol edilmeli, varsa bozuk aletleri devre dışı bırakıp yetkiliye haber verilmelidir. Elektrik 
ve gaz kaçakları her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmelidir. Laboratuvar terk 
edilirken tüm alet ve cihazların kapalı olduğundan emin olunmalıdır.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

 
Resim 1.1: Toplumsal sorumluluk 

“Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz” Moliere 
 
Moliere’in bu sözünü ele alarak laboratuvar çalışmalarında gerekli güvenlik 

önlemleri almanın kendinize, çevrenize, vatanınıza ve ailenize karşı bir sorumluluk 
olmasının nedeni ile ilgili örnekler veriniz. 

 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alarak okulunuz laboratuvarının koşullarını; 

aşağıdaki yönergeyi takip ederek değerlendiriniz. Laboratuvarınızdaki eksiklikleri ve uygun 
olan koşulları rapor hâlinde hazırlayınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvarınızın konumunu kontrol 
ediniz. 

 Kontrolleri yapmadan önce mevcut 
standartları okumalısınız. 

 Okuduğunuz standartlar çerçevesinde bir 
laboratuvar kontrol listesi 
hazırlamalısınız. 

 Yaptığınız kontrol sonucunda bir rapor 
hazırlayıp eksiklikleri laboratuvar 
sorumlusuna bildirmelisiniz. 

 Laboratuvarınızın çıkışının acil çıkışlara 
uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Yangın alarm sisteminin ve yangın 
söndürücülerin kontrolünü yapınız. 

 Gaz ve su vanalarını kontrol ediniz. 
 Elektrik şalterlerini kontrol ediniz. 
 Laboratuvarın havalandırmasını, nem ve 

sıcaklığını kontrol ediniz. 
 Çeker ocakların yerlerini ve acil 

kullanımlar için kullanıma hazır olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Işıklandırmayı kontrol ediniz. 
 Laboratuvar zemini ve çalışma 

tezgâhlarını kontrol ediniz. 
 Atıkların muhafaza edileceği yerleri 

kontrol ediniz. 
 Kimyasal dolapları ve odalarını kontrol 

ediniz.  
 Laboratuvar cihazlarının çalışır durumda 

olmadığını kontrol ediniz. Elektrikli 
aletlerin fiş ve prizlerini kontrol ediniz, 
bozuk olanları devre dışı bırakınız ve 
yetkiliye haber veriniz. 

 Elektrik ve gaz kaçaklarını kontrol 
ediniz. 

 Laboratuvar cihazlarının üzerinde 
kullanma talimatları olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 Laboratuvarda tehlike uyarılarının 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz 
Eksik uyarılar varsa hazırlayıp asınız. 

 Laboratuvarda acil durum telefon 
numaralarının (itfaiye, polis, zehir hattı, 
ambulans) bulunup bulunmadığını 
kontrol ediniz, yok ise hazırlayıp asınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Laboratuvarda sorumluların acil iletişim 
bilgilerinin olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 Çalışma tezgâhlarının temizliğini 
kontrol ediniz. 

 Laboratuvarda ilk yardım çantası/dolabı 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

 Laboratuvarı terk ederken tüm alet ve 
cihazları kapatınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Gıda kontrol laboratuvarlarının sahip olması gereken özellikler aşağıdaki kurumlardan 
hangisi tarafından belirlenmiştir? 
A) Sağlık Bakanlığı 
B) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
D) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
E) Türk Akreditasyon Kurumu 
 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Laboratuvarlarda ilk yardım çantası/dolabı bulundurmak zorunludur. 
B) Laboratuvarda her kullanım sonrası çalışma tezgâhları sterilize edilmelidir. 
C) Laboratuvarda sabit nem ve sıcaklık olmalıdır. 
D) Tehlikeli kimyasallar laboratuvar çıkışına yakın konulabilir. 
E) Acil yardım bilgileri laboratuvarda görülebilir bir alanda bulunmalıdır. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar idari hizmet bölümünde bulunur? 
A) Giyinme odası 
B) Numune kabul odası 
C) Mikrobiyoloji  
D) Kalite yönetim 
E) Rapor düzenleme 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi deneysel çalışmalar, testler, analiz ve araştırmalar yürütme ve 
gözlemleme olanağı sağlayan yerdir? 
A) Kimyasal odası 
B) Laboratuvar 
C) Çalışma kabini 
D) Numune kabul odası 
E) Rapor odası 
 

5. Laboratuvar tasarlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? 
A) Laboratuvarın kullanım amacı 
B) Laboratuvarın havalandırması 
C) Çıkış ve çalışma kabininin kimyasal dolaplardan uzaklığı 
D) Laboratuvarın depoya yakınlığı 
E) Atıklar için uygun depolama olması 
 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 
 
 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alarak laboratuvar çalışma kurallarına uygun 

şekilde analiz öncesi kişisel ve laboratuvar hazırlıklarını yapabilecek ve laboratuvar düzenini 
sağlayabileceksiniz. 

 
 
 
 

 Laboratuvarda kişisel korunma amaçlı kullanılan kıyafetler ve koruyucu 

malzemeler nelerdir? Araştırınız. 

 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar neler olabilir, arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. LABORATUVAR ÇALIŞMA KURALLARI VE PLANI 
 
Laboratuvar çalışmalarında laboratuvarın fiziki özellikleri kadar laboratuvar 

çalışanlarının kıyafetleri, kullandıkları koruyucu malzemeler, kurallara uyup uymadıkları 
gibi etkenler de önemlidir.  

 
Laboratuvar çalışmaları sırasında genel ve kişisel güvenliği etkileyen maddelerle 

çalışıldığından bu kimyasalların etkileri çok iyi bilinmelidir. Çalışmalar sırasında muhtemel 
kaza anlarında neler yapılacağı ilk yardım çerçevesi dâhilinde yazılı olarak laboratuvarda 
bulunmalı, çalışmalarda zarar gören kişilere gerekli ilk müdahale yapılıp zaman kaybı 
olmadan sağlık kuruluşuna sevk edilmeleri sağlanmalıdır. Çalışmalar sırasında meydana 
gelebilecek kimyasal madde kaynaklı kazalar sonrasında gerekli ilk yardımların 
yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarından gerekli bilgiler (mümkünse ilk yardım uygulaması 
ile ilgili kısa bir eğitim) alınmalı ve bu kapsamda müdahale sırasında gerekli olan sağlık 
malzemeleri temin edilerek kullanıma hazır hâlde laboratuvarlarda bulundurulmalıdır. 

 
2.1. Laboratuvar Kıyafetleri ve Koruyucu Malzemeler 

 
Laboratuvar ve üretim yerlerinde meydana gelen kazaların çok düşük bir bölümünün 

teknik hatalardan, %85’inin ise insan hatalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Burada 
çalışılan madde hakkında bilgi eksikliği veya gerekli özenin gösterilmemesi önemli rol 
oynar. Güvenli çalışmanın en büyük düşmanı bazı yanlış alışkanlıklardır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENMEKAZANIMI 
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Laboratuvarlarda kullanılması gereken koruyucu kıyafet ve ekipmanlarla ilgili 
hususlar Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında belirlenmiştir. 

 
 İlgili yönetmelikte belirtilen kişisel koruyucu donanım listesine göre laboratuvarda 

kullanılması gerekli olan malzemeler ve özellikleri şunlardır: 
 

 Baş Koruyucular 
 

• Hijyenik bone: Saçların alev almasını engellemek için pamuktan 
üretilmiş bone kullanılır. Bone laboratuvara saçların dökülmesini de 
engeller. 

 
Fotoğraf 2.1: Hijyenik bone 

 Göz ve Yüz Koruyucular 
 

• Gözlük: Laboratuvarda gözleri korumak için dalgıç tipi, kenarları kapalı 
gözlük kullanılmalıdır.  
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Fotoğraf 2.2: Laboratuvar gözlüğü 

 Solunum Sistemi Koruyucular 
 

• Maske: Kimyasal maddelerle çalışırken koruyucu maske kullanılmalıdır. 
Kimyasalın özelliğine göre gaz maskesi de kullanılabilir. 

 
Fotoğraf 2.3: Maske 

 El ve Kol Koruyucular 
 

• Eldiven: Riskli maddelerle çalışırken üreticinin belirlediği ölçütlere 
uygun dayanıklı eldiven giyilmelidir. Kullanılmadan önce eldivende 
herhangi bir kusur olup olmadığı kontrol edilmelidir. Laboratuvarlarda 
genelde deney sonunda atılan ince deney eldivenleri kullanılır. Genel 
anlamda nitril eldivenler lateks veya vinil eldivenlere oranla kimyasallara 
karşı daha dayanıklıdır.  
 

• Kolluk: Pamuktan üretilmiş kolluklar yanmalara karşı koruyucudur. 
Ayrıca kol kıllarının dökülmesine karşı önlem olarak kullanılır. 
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Fotoğraf 2.4: Eldiven 

 
Fotoğraf 2.5: Koruyucu kolluk 

 Ayak ve Bacak Koruyucular 
 

• Burnu kapalı terlik, ayakkabı, çizme, bot: Kaymayı önleyici özellikte 
olmalıdır. Burnu açık olmamalıdır.  
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Fotoğraf 2.6: Ayakkabı 

 Gövde ve Vücut Koruyucuları 
 

• Önlük: Laboratuvarda koruyucu kıyafet olarak beyaz önlük 
kullanılmalıdır. Laboratuvar elbise ve önlükleri pamuk veya pamuk 
polyester karışımı olmalıdır. Önlükler sentetik olmamalı, pamuk veya 
keten dokumalı olmalıdır. Yangın esnasında sentetik önlüklerin lifleri 
eriyerek yapışır ve ağır yanıklara neden olur. Fazla miktarda bulunan 
yanıcı sıvıların aktarılması gibi yangın tehlikesi olan durumlarda iş 
elbiseleri yangına dayanıklı madde emdirilmiş pamuk veya özel 
dokunmuş malzemeden yapılmış olmalıdır. 
 
İş elbisesini aşındırıp delen sıvılarla çalışırken elbise üzerine PVC’den 
yapılmış koruyucu önlükler giyilmelidir. Normal elbisenin çıkarılıp iş 
elbisesinin giyilmesi ya da bunun aksi laboratuvar dışında yapılmalıdır. 
Kimyasal maddelerle kirlenmiş elbiseler hemen değiştirilmelidir. 
 
Laboratuvar önlüğü uygun uzunlukta ve bedende, temiz ve ütülü 
olmalıdır. Laboratuvar önlüğü sadece laboratuvarda giyilmelidir.  
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Fotoğraf 2.7: Önlük 

2.2. Laboratuvarda Genel Çalışma Kuralları 
 
Laboratuvar çalışmalarında şu kurallara uyulmalıdır:  
 

 Laboratuvarlar yapılan analizin özelliğine uygun bir şekilde planlanmalı ve 
çalışmalıdır.  

 Laboratuvarlar toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı 
canlılar gibi olumsuz etmenlerden korunmalıdır. Çalışma alanları 20ºC sıcaklıkta 
sabit tutulmalıdır.  

 Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak 
sağlayacak genişlikte planlanmalıdır.  

 Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis 
noktaları kolay temizlenecek biçimde tasarlanmalı, duvarlar, taban ve tavanlar 
kolay temizlenir ve gerektiğinde dezenfekte edilir özellikte olmalıdır.  

 Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizleri doğrudan veya 
dolaylı olarak etkilemeyecek nitelikte olmalıdır.  

 Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzeme bulunan bir dolap ve ilk 
yardım talimatı bulunmalıdır.  

 Laboratuvarda yangına karşı gerekli önlemler alınmalı, bu konuda mutlaka 
itfaiyeden uygunluk belgesi alınmalıdır.  

 Laboratuvar binasının çevresinde kirliliğe yol açacak çöp, atık yığınları, su 
birikintisi ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar bulunmamalıdır.  

 Personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanmalıdır. 
Laboratuvarda mutlaka laboratuvar önlüğü ile çalışılmalıdır.  

 Uzun saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya yanmaz bone içine alınmalıdır.  
 Tuvaletler laboratuvar bölümlerine açılmamalıdır.  
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 Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli, çalışırken eller yüze 
sürülmemeli, ağza herhangi bir şey alınmamalıdır.  

 Laboratuvarın her bölümünde temizlik, dezenfeksiyon işlemleri yazılı talimatlara 
göre periyodik olarak yapılmalı, kayıtları tutulmalıdır. 

 Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı, bulaşıcı bir hastalığı olan 
veya taşıyıcı olduğu belirlenen personel çalıştırılmamalıdır.  

 Kullanıldıktan sonra her türlü eşya, alet veya cihaz yöntemine uygun biçimde 
temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır.  

 Laboratuvarların giriş çıkışı denetlenmeli ve analiz yapılan bölümlere çalışanlar 
dışında kişilerin girmeleri engellenmelidir.  

 Laboratuvarın faaliyet gösterdiği konulara göre ortaya çıkan atıklar doğrudan alıcı 
ortama verilmemeli, tekniğine ve mevzuata uygun bir biçimde etkisiz hâle 
getirilmelidir. 

 Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş, içinde sıvı bulunan 
beher, erlenmayer, tüp gibi temizlenecek cam kaplar da lavaboya konulmalı, masa 
üzerinde bırakılmamalıdır.  

 Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri, çalışılmadığı hâllerde kapatılmalıdır.  
 Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır.  
 Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla 

şaka yapılmamalıdır.  
 Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvarı yönetenlere anında haber 

verilmelidir.  
 Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan 

dışarı çıkarılmamalıdır.  
 Katı hâldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. 

Aynı kaşık temizlenip iyice kurutulmadan başka bir madde içine sokulmamalıdır. 
Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi 
takdirde kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu 
yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip onu bozabilir.  

 Cam kapaklı şişeler açılmazlarsa böyle hâllerde şişe kapağına bir tahta parçası ile 
hafifçe vurularak gevşetilir. Bu fayda etmediği takdirde camın genişlemesi için 
küçük bir alevle şişe döndürülerek boğazı dikkatlice ısıtılır veya şişe bir müddet su 
içinde batırılmış vaziyette bırakılır. Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki 
madde kesinlikle ısıtılmamalı, üzerinde ateşe dayanıklı işareti taşımayan kaplarda 
ısıtma ve kaynatma yapılmamalıdır.  

 Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi 
hâlde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar. Şişenin 
ağzında kalan son damlaların da şişenin kendi kapağı ile silinmesi en uygun 
şeklidir. 

 Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır, bu durum çok büyük 
tehlike yaratabilir.  

 Bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli 
patlamalara yol açarlar ya da toksik ürünler oluştururlar. Böyle maddelere geçimsiz 
kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde muhafaza 
edilmelidir. 
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 Çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi gerek görünüş ve gerekse yanlışlıklara 
meydan verilmemesi için gereklidir. Kâğıt etiket kullanılıyorsa yazıların ıslanınca 
akmaması için çini mürekkep kullanılması iyi sonuç verir. Etiketlerin arkası 
nemlendirilirken ağıza ve dile sürülmemelidir.  

 Kimyasal maddeler risk gruplarına ve saklama koşullarına göre havalandırma 
sistemli ayrı oda, dolap veya depolarda bulundurulmalıdır. Kimyasal maddelerin 
bulunduğu yer kilitli olmalı, anahtarı depo sorumlusunda olmalıdır.  

 Laboratuvarda zaman çok önemlidir. Yapılacak işler başlangıçta planlanırsa 
zamandan tasarruf edilebilir. Örneğin suyu uçurma gibi bazı işler pek az dikkat 
ister ve bu zaman süresince başka bir analiz de yapılabilir.  

 Organik çözücüler lavaboya dökülmemelidir.  
 Tartım veya titrasyon sonuçları küçük kâğıtlara yazılmamalıdır. Bu kâğıtlar 

kaybolabilir ve analizin tekrarlanması zorunluluğu ortaya çıkabilir. Laboratuvarda 
çalışmalar için özel bir defter tutulmalıdır. Yapılan çalışma ve gözlemler mutlaka 
kaydedilmelidir.  

 Ecza dolabında neler bulunduğu, yangın söndürme cihazının nasıl çalıştığı 
bilinmelidir. Bu konuda eğitim yapılmalıdır.  

 Uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir.  
 Şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir. Çözelti şişelere doldurulurken 

dörtte bir kadar kısım genişleme payı olarak bırakılır.  
 Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmaz. Ayrıca boş kaba 

kimyasal bir madde koyunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır, bütün şişeler etiketli 
olmalıdır. Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler, deneylerde 
kesinlikle kullanılmamalıdır.  

 Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel eldiven 
veya bez kullanılmalıdır. Ucu sivri, kırık cam tüplerine, borulara lastik tıpa 
geçirilmemelidir. Böyle uçlar hava gazı ocağı, zımpara veya eğe ile düzgün hâle 
getirilmelidir.  

 Lastik tıpalara geçirilecek cam boruların uçları su ile ıslatılmalı veya gliserin, 
vazelin ile yağlanmalıdır. Cam borular lastik tıpaya doğrudan bastırılarak değil de 
döndürülerek sokulmalıdır.  

 Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş 
yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı işlemi 
yapan veya yanında çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip 
yukarıdan aşağıya doğru bakılmamalıdır. Yüze sıçrayabilir. 

 Zehirli ve yakıcı çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu işlem için 
vakum ya da puar/puvar kullanılmalıdır.  

 Genel olarak toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler bile ağıza alınıp tadına 
bakılmamalıdır.  

 Benzin, eter ve karbonsülfür gibi çok uçucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun 
açık alev bulunan laboratuvarda kullanılmamalıdır. Eter buharları 5 metre ve hatta 
daha uzaktaki alevden yanabilir ve o yanan buharlar ateşi taşıyabilir.  

 Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, 
hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile 
çeker ocakta çalışılmalıdır.  
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 Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş 
dökülmeli, asla tersi yapılmamalıdır.  

 Cıva herhangi bir şekilde dökülürse vakum kaynağı ya da köpük tipi sentetik 
süngerlerle toplanmalıdır. Eğer toplanmayacak kadar eser miktarda ise üzerine toz 
kükürt serpilmeli ve bu yolla sülfür haline getirilerek zararsız hâle sokulmalıdır.  

 Termometre kırıklarının cıvalı kısımları ya da cıva artıkları asla çöpe ya da 
lavaboya atılmamalı, toprağa gömülmelidir.  

 Elektrikle uğraşırken eller ve basılan yer kuru olmalı, metal olmamalı, elektrik 
fişleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır. Gerektiğinde bazı işlemleri hemen 
yapabilmek için gerektiği kadar elektrik bilgisi edinilmeli, büyük onarımlar 
mutlaka ehliyetli teknisyenlere yaptırılmalıdır.  

 Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken diğeri ile 
şişenin altından kavranmalıdır. Desikatör taşınırken mutlaka kapak ve ana kısım 
birlikte tutulmalıdır. Desikatör kapakları ara sıra vazelin ile yağlanmalıdır.  

 Laboratuvar terk edilirken bulaşıklar yıkanmalı, tüm kimyasallar güvenlik altına 
alınmalı, gaz muslukları ana musluktan kapatılmalıdır.  

 Gözler, hassas terazide tartma gibi işlemler dışında daima korunmalıdır. Emniyet 
gözlükleri takmak yararlıdır. Gazlardan dolayı gözlerin herhangi bir tahrişinde 
buna engel olmak için sık sık gözleri soğuk su ile yıkamak veya bol su akıtmak 
gereklidir. 

 Asit, baz gibi aşındırıcı yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı hâllerde 
derhâl bol miktarda su ile yıkanmalıdır (Asitler suyla birleştiğinde egzotermik 
reaksiyonlara sebep olurlar bu nedenle az su ile yıkamak asit veya bazı ciltten 
tamamen uzaklaştırmaya yetmez ve egzotermik reaksiyona sebep olarak ciltte 
yanıklara sebep olur. Bu durumun önlenmesi için cilde sıçrayan asit veya bazlar 
bol su ile yıkanarak ciltten tamamen uzaklaştırılmalıdır.). 

 İçinde kültür bulunan tüp, petri kutusu gibi malzeme açık olarak masa üzerine 
bırakılmamalı, tüpler önlük cebinde taşınmamalı, masa üzerine gelişigüzel 
konulmamalıdır. Tüpler tüplükte tutulmalıdır.  

 Çalışırken laboratuvar kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, mikroorganizma veya 
sporlarını etrafa yayacak gereksiz ve ani hareketlerden sakınılmalıdır.  

 Kültürlerin yere veya masaya dökülmesi veya kültür kaplarının kırılması hâlinde 
durum hemen laboratuvar yöneticisine bildirilmeli ve dökülen kültürün üzeri 
anında uygun bir dezenfektan çözeltisi ile kaplanarak (örneğin %10’luk hipoklorit 
çözeltisi) 15-30 dakika bekletilmeli ve daha sonra temizlenmelidir.  

 Öze uçları her kullanımdan önce ve sonra bunzen beki alevinde usulüne uygun 
şekilde yakılarak sterilize edilmelidir.  

 Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılacak pipetler, önce ağız kısımlarına pamuk 
yerleştirilerek sterilize edilmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır.  

 Kültürün yutulmaması için tüm önlemler alınmalı kültür yutulursa anında 
laboratuvar yöneticisine haber verilmelidir.  

 Mikrobiyolojik çalışmalarda steril olduğundan kuşku duyulan malzeme 
kullanılmamalıdır.  

 Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemelidir.  
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 Etil alkol gibi yanıcı, tutuşucu maddeler bunzen beki alevi çevresinden uzak 
tutulmalıdır.  

 Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir 
bantla kapatıldıktan sonra çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalı ve son durum 
sorumluya iletilmelidir.  

 Mikroskobun objektif ve oküler kısmı her kullanımdan önce ve sonra ince mercek 
kâğıdı ile veya bir tülbent yardımıyla dikkatlice merceğe zarar vermeden 
temizlenmelidir.  

 Çalışma bittikten sonra kirli malzemeler kendilerine ait kaplara konulmalıdır. 
Örneğin kullanılmış pipetler, lam ve lamel hemen içinde dezenfektan çözeltisi 
bulunan özel kaplara aktarılmalıdır.  

 Laboratuvardan çıkmadan önce mikroskop lambaları kapatılmalıdır. Gereksiz 
ışıklar söndürülmelidir.  

 Laboratuvar terk edilirken bulaşıklar yıkanmalı, tüm kimyasallar güvenlik altına 
alınmalı, gaz muslukları ana musluktan kapatılmalıdır. 

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

 Kültür ve benzeri materyal laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.  
 Tüm deney sonuçları için gizlilik esasına uyulmalıdır.  
 En yakın sağlık kuruluşunun ve cankurtaran telefonları görülen yere asılmalıdır.  
 Laboratuvarda tek başına çalışılmamalıdır. Her türlü olasılığa karşı tek başına 

çalışan kişi yapacağı işleri bir başkasına önceden anlatmalı ve sürekli haber 
vermelidir.  

 Laboratuvar kapısı kilitlenerek çalışma yapılmamalıdır. 
 

2.2.1. Raf ve Malzemelerin Yerleştirme Düzeni 
 
Laboratuvarlar tehlikeli materyallerin çalışıldığı özelleşmiş alanlardır. Her 

laboratuvarda olası tehlikelerin değerlendirilmesi laboratuvar tasarımının önemli bir kısmını 
oluşturur. Tasarımda temel gereksinimleri ön planda tutan ancak uzun dönemde değişimleri 
karşılayabilecek mühendislik uygulamaları tercih edilmelidir. Biyogüvenlik önlemlerinde 
temel ilke mikroorganizmaların yayılımını önlemektir.  

 
Laboratuvarlar doğan afetlerden etkilenmeyecek şekilde konumlandırılmalı ve 

yapılmalıdır.  Laboratuvarın konuşlandırıldığı alanların heyelan ve su baskını riski düşük 
olmalı, depreme dayanıklı olmalıdır. 

 
Dökülme-saçılma riski olan tüm materyaller ikincil kaplar içinde tutulmalıdır. 

Kimyasallar göze sıçrama riskine karşı göz hizası altındaki raflarda saklanmalıdır. Büyük 
kesitli camlar (cam kapılar, pencereler vb.) kesici-delici yaralanma riskini en aza indirecek 
şekilde yapılmış olmalıdır.  

 
2.3. Laboratuvar Çalışma Planı 
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Her çalışma için çalışmanın başlangıcından önce yazılı bir plan bulunur. Çalışma planı 
ham veri olarak saklanır. Çalışma planındaki çalışma yöneticisince uygun görülen bütün 
değişiklik ve düzenlemeler, gerekçelerle birlikte doküman haline getirilerek çalışma 
yöneticisi tarafından imzalanır, tarih atılır ve çalışma planı ile beraber muhafaza edilir.  

 
Çalışma planı aşağıdaki bilgileri içerir. 
 

 Çalışmanın test ve referans maddelerinin tanımı 
• Tanımlayıcı bir başlık 
• Çalışmanın niteliğini ve amacını açıklayan bir ifade 
• Test maddelerinin kod veya adla ifade edilen kimliği 
• Kullanılacak referans madde 

 
 Destekleyici ve test birimi ile ilgili bilgiler 

• Destekleyicinin adı ve adresi 
• Test biriminin adı ve adresi 
• Çalışma yöneticisinin adı ve adresi 

 
 Tarihler 

• Çalışma planının, çalışma yöneticisi ve uygun durumlarda destekleyici 
ve/veya test birimi tarafından imzalandığı tarih 

• Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri 
 

 Test yöntemi için kullanılacak kaynaklara ve test kılavuzlarına atıflar 
 

 Diğer konular (uygun durumlarda) 
• Test sisteminin seçimi için gerekçe 
• Uygulama yöntemi ve seçilme nedeni 

 
 Saklanması gereken kayıtların listesi 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 
Aşağıda verilen hikâyeyi okuyunuz. İş sağlığı ve güvenliği açısından “Eşeğini sağlam 

kazığa bağla, sonra Allah`a ısmarla." atasözünün anlamını tartışınız.   
 
Uzun boylu, atletik yapılı, 43 yaşında, hafif şişkin göbeğine rağmen atik bir insandı 

Ufuk. İyi eğitimli bir endüstri mühendisiydi. Kalite kontrol bölümünün dikkatli ve ciddi 
sorumlusuydu. Çimento fabrikasının saygı duyulan ve kendisinden çekinilen kişisiydi. Fazla 
konuşmaz, çevresindekilerle iş ile ilgili konular dışında yakın ilişkiler kurmazdı. Hayat 
hikâyesini bilen kimse yoktu. Nereden geldiği, ailesi, geçmişi hakkında personel 
dosyasındaki kayıtlar dışında fazla bir şey yoktu. 

 
 İş güvenliği konusundaki hassasiyeti ve ilgisi ile kısa bir süre sonra iş yerinde iş 

güvenliği konusunda sözü dinlenir kişilerden biri olmuştu. 
 
Pek çok konuda yaptığı yerinde müdahaleler sonunda fabrikada çeşitli iyileştirmeler 

yapılmış, güvenli çalışma ortamı konusunda toleranssız tutumu pek çok çalışanı zaman 
zaman yıldırmış, sürtüşmelere neden olmuştu. 

 
Fabrikada iş kazasına yol açabilecek risklerin yönetime bildirilmesi ve bertaraf 

edilmesi konusunda çabaları bilindiğinden diğer çalışanlar onu biraz da ispiyoncu diye 
tanımlıyor, aralarında onun hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyordu. 

 
Oldukça sıcak havanın çalışmayı zorlaştırdığı bir gün Ufuk Bey, elektrik bakım 

elemanlarından Cevat Usta’nın yanına gitti. Çalışmakta olan Cevat Usta’ya kaç çocuğunun 
olduğunu sordu. 

 
Cevat Usta: “Dört çocuğum, bir de torunum var” diye cevap verdi. "Şimdi bu adam 

yüzünden işimi kaybedeceğim herhâlde, üstelik evde aç kalacak kimler var diye sorup 
benimle eğleniyor" bu adam diye düşündü Cevat Usta. Sıkıntısı bir kat daha artmıştı, belli 
etmemeye çalışsa da kalbi daha hızlı atıyordu.  

 
Daha sonra aralarında şöyle bir konuşma geçti. 
 
Ufuk Bey: 
 

-Cevat Usta, gerekli koruyucu ekipman olmadan üstelik üzerindeki yük 
kesilmeden müdahale ediyorsun yanılmıyorsam? 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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Yüzünde işine karışılmasından rahatsız ama gene de ihtiyatlı bir ses tonuyla cevapladı 
Cevat Usta: 

 
-Ben yıllardır hiç kaza geçirmedim Ufuk Bey, hep böyle çalışırım, bana bir şey olmaz. 
 
Sıkıntılı ve derinlere doğru bakarken Cevat Usta’yı adeta delip geçen mavi gözlerinde  
beliren karmaşık bir ifade ile konuşmaya başladı Ufuk: 
 
- Ben daha 12 yaşındayken babam ve amcamın birlikte çalıştıkları baba yadigârı bir  
elektrik dükkânları vardı. Yeni binalara elektrik tesisatı yaparlardı. Ben de zaman  
zaman onlara yardım ederdim. O zamanlar şimdiki gibi iş güvenliği ekipmanları pek  
bilinmez, kullanılmazdı. Babamla amcam da babadan öğrendikleri gibi işlerini 
sürdürür giderlerdi. Başlarından önemli bir kaza da geçmemişti kim bilir belki de 
senin gibi "Bize bir şey olmaz diye düşünürlerdi." Ta ki o güne kadar...  
 

Şantiye elektriğinde bir sorun çıkmış, inşaatın birinden çağırmışlardı babamla 
amcamı. O zamanlardaki şantiyeleri bilirsin. Gerçi şimdi de çoğu yerde değişen bir 
şey yok. Fişi olmayan, elektrik telleri uydurulup prize sokulmuş 380 voltluk bir 
mozaik düzeltici alet kısa devre yapmış, koca panonun içinde yer alan tesisat ve 
kontaktörler ısınıp erimiş, sigortaları ise zaten telle birleştirildiğinden her şey 
bozulduktan sonra atmış. Direklerdeki kofra da atmış; ancak elektrik kurumundan 
gelen olmamış.  
 

Babamla amcam kofrayı kalaslardan yapılmış eğreti bir merdivene çıkıp onarmışlar. 
Sıra panoya geldiğinde yılların verdiği alışkanlıkla elektrik varken müdahale etmişler. 
Babam ne olduysa bir anda elektriğe kapılmış, amcam da o şaşkınlıkla tutuvermiş 
omzundan; ama o da kapılmış elektriğe, kurtaramamış kendini. Çevredekilerin 
müdahaleleri sonunda bir küreğin sapını kullanarak ancak iki dakika sonra babamı ve 
amcamı panodan ayırabilmişler.  
 
Orada son nefesini vermiş babam. Amcam ise 4 ay kadar hastanede yattıktan sonra sol  
elini bileğinin üzerinden kaybederek ve vücudunun pek çok yerinde yanıklardan kalan  
izlerle çıktı hastaneden. Konuşması ise hiç düzelmedi, Adeta hayatı boyunca o anın 
şokunu yaşadı. Kopuk kopuk, titrek ve zor anlaşılır kelimelerden oluşan kısa  
cümleler kurarak konuşabildi. 
 
Ben ve iki küçük kız kardeşim babamıza bir daha hiç sarılamadık, olaydan 3 ay sonra  
doğan küçük Osman'a babamın adını verdi annem, o da babasız büyüdü. Babam onu 
da bir kez olsun koklayamadı. Annem ise babamın yokluğunu hep hissetti. Bize 
amcam baktı, okuttu. Zar zor konuştuğu hâlde dükkânda yardım için yanına gittiğimde 
her işten önce "Elektrikle şaka olmaz." derdi. Kendince her türlü önlemi almadan, 
koruyucu ekipman olmadan, müdahale ettiği yerle ilgili elektrik bağlantılarını 
kapatmadan hiçbir şeye elini sürmedi. Sonraları ben de fark ettim, bizi babamızdan 
eden elektrik değil, umursamazlık ve tedbirsizlikti. 
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 Dört çocuğun ve torunun seni akşam evde beklerler. Onlara, sana bakarken gözlerinde 
gördüğün parıltıyı ve sevgiyi hüzne dönüştürecek kötü bir haber mi ulaşması daha iyi yoksa 
tedbirli ve kurallara uyan koruyucu ekipmanla çalışıp eve sağlam gitmen mi Cevat Usta, ne 
dersin? Evde seni bekleyenleri ve dönmediğinde boş kalacak yerinin onlara hayatları 
boyunca vereceği acıyı düşün, tedbirsiz, koruma ekipmansız iş yapma! 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak aşağıdaki işlem basamaklarını takip 

ediniz. Laboratuvar ortamında çalışırken uymanız gereken genel çalışma kurallarını 
öğrenmiş olacaksınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvarda çalışırken kullanmanız 
gereken kıyafetleri hazırlayınız. 

 Önlüğünüzün temiz ve ütülü olduğundan 
emin olmalısınız. Ayakkabınızın 
laboratuvar çalışmalarına uygun olduğuna 
emin olmalısınız. 

 Laboratuvarda çalışırken kullanmanız 
gereken koruyucu malzemeleri 
hazırlayınız. 

 Bone, eldiven, gözlük vb. gerekli 
malzemeleri sıralamalı ve hazırda 
bulunduğundan emin olmalısınız. 

 Laboratuvar sorumlusundan günlük 
talimatlarınızı alınız. 

 Laboratuvar işlemleri için özel bir defter 
tutmalısınız ve günlük talimatları not 
almalısınız. 
 

 Talimatlara göre yapılacak işlerin 
listesini hazırlayınız. 

 Defterinize bir iş planı hazırlamalısınız.  
 Hazırladığınız iş planında çalışma 

planında olması gereken bilgilerin olup 
olmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Raf ve malzeme dolaplarının 
sağlamlığını kontrol ediniz. 

 Rafların kimyasal maddeleri saklamak 
için elverişli olup olmadığını kontrol 
etmelisiniz. 

 Raf ve dolapların duvara sabitlenip 
sabitlenmediğini kontrol etmelisiniz. 

 Laboratuvar çalışma planını 
uygulayınız. 

 Hazırladığınız çalışma planını tamamen 
uygulayıp uygulamadığınızı kontrol 
etmelisiniz.  

 Laboratuvarda işiniz bittikten sonra 
laboratuvarı temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri 
temizlemelisiniz. 

 Laboratuvarda işiniz tamamen bitince 
laboratuvarınızı temizlemelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi baş koruyucudur? 
A) Maske 
B) Önlük 
C) Gözlük 
D) Bone 
E) Kolluk 
 
I. Laboratuvar önlüğü pamuk dokuma olmalıdır. 
II. Laboratuvar önlüğü uygun bedende olmalıdır. 
III. Laboratuvar önlüğü laboratuvar dışında giyilebilir. 

2. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I, II ve III 
E) I ve III 

 
3. Laboratuvar çalışma alanları kaç derece sıcaklıkta sabit tutulmalıdır? 

A) 10℃ 
B) 15℃ 
C) 20℃ 
D) 25℃ 
E) 30℃ 

 
4. Laboratuvar çalışma kurallarıyla ilgili aşağıda verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Laboratuvarda asla şaka yapılmamalıdır. 
B) Uzun saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya yanmaz bone içine alınmalıdır. 
C) Tuvaletler laboratuvar bölümüne açılmamalıdır. 
D) Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. 
E) Laboratuvarda tek başına çalışılmasında bir sakınca yoktur. 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma planının içerdiği bilgilerden biri değildir? 

A) Önceden yapılmış çalışmaların tarihleri 
B) Tanımlayıcı bir başlık 
C) Çalışmanın amacını açıklayan bir ifade 
D) Çalışma yöneticisinin adı 
E) Saklanması gereken kayıtların listesi 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna X işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvarınızın konumunu kontrol ettiniz mi?   
2. Laboratuvarınızın çıkışının acil çıkışlara uygun olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

3. Yangın alarm sisteminin ve yangın söndürücülerin kontrolünü  
yaptınız mı? 

  

4. Gaz ve su vanalarını kontrol ettiniz mi?   

5. Elektrik şalterlerini kontrol ettiniz mi?   
6. Laboratuvarın havalandırmasını, nem ve sıcaklığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

7. Çeker ocakların yerlerini ve acil kullanımlar için kullanıma hazır olup 
olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

8. Işıklandırmayı kontrol ettiniz mi?   

9. Laboratuvar zeminini ve çalışma tezgâhlarını kontrol ettiniz mi?   

10. Atıkların muhafaza edileceği yerleri kontrol ettiniz mi?   

11. Kimyasal dolapları ve odalarını kontrol ettiniz mi?   
12. Laboratuvar cihazlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

13. Elektrikli aletlerin fiş ve prizlerini kontrol ettiniz mi? Bozuk olanları 
devre dışı bırakıp yetkiliye haber verdiniz mi? 

  

14. Elektrik ve gaz kaçaklarını kontrol ettiniz mi?   
15. Laboratuvar cihazlarının üzerinde kullanma talimatları olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

16. Laboratuvarda tehlike uyarılarının bulunup bulunmadığını kontrol 
ettiniz mi? Eksik uyarılar varsa hazırlayıp astınız mı? 

  

17. Laboratuvarda sorumluların acil iletişim bilgilerinin olup olmadığını 
kontrol ettiniz mi? 

  

18. Çalışma tezgâhlarının temizliğini kontrol ettiniz mi?   
19. Laboratuvarda ilk yardım çantası/dolabı bulunup bulunmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

20. Laboratuvarı terk ederken tüm alet ve cihazları kapattınız mı?   
21. Laboratuvarda çalışırken kullanmanız gereken kıyafetleri  

hazırladınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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22. Laboratuvarda çalışırken kullanmanız gereken koruyucu malzemeleri 
hazırladınız mı? 

  

23. Laboratuvar sorumlusundan aldığınız günlük talimatlarınızı not  
aldınız mı? 

  

24. Talimatlara göre yapılacak işlerin listesini hazırladınız mı?   

25. Raf ve malzeme dolaplarının sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

26. Laboratuvar çalışma planını uyguladınız mı?   

27. Laboratuvarda işiniz bittikten sonra laboratuvarı temizlediniz mi?   
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 D 
3 A 
4 B 
5 D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 C 
3 C 
4 E 
5 A 

 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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