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1. AMAÇ
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin teorik dersleri sonrası uygulama/inceleme
yapmaları amacı ile hizmet vermektedir. Laboratuvarlarda bulunan cihazların uygun kullanımı
için aşağıda belirlenen talimatlara ve laboratuvar sorumluları tarafından yapılacak uyarılara
uyulması gerekmektedir.

2. KAPSAM
Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvarını kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Tıp Fakültesi Dekanlığı sorumludur.

5. UYGULAMA


Öğrenciler hangi grupta ilan edilmişlerse o saatte laboratuvarda bulunmak zorundadır.



Öğrenciler laboratuvara temiz önlükleri ile katılmak zorundadır. Palto, ceket, çanta vb.
kişisel eşyaların laboratuvara getirilmesi yasaktır.



Öğrenci kendisine ayrılan benj ve taburede oturmalıdır.



Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı
ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket
edilmemelidir.



Öğrencilerin laboratuvara gelmeden önce ilgili konuyu gözden geçirmiş olması beklenir.



Öğretim elemanınının uygulama yapacağı cihaz ve ekipmanlar öğretim elemanının izni
olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
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Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar laboratuvar
sorumlularına sorulmalıdır.



Laboratuvarda yiyecek/ içecek tüketilmemelidir.



Laboratuvarda gereksiz ayakta durmayınız ve gezmeyiniz.



Laboratuvarda

dikkat

dağıtacak

telefon

ve

benzeri

dikkat

bozucu

cihazlarla

uğraşılmamalıdır.


Laboratuvarlar temiz ve düzenli tutulmalıdır.



Kullanılan her türlü preparat seti ve diğer eğitim malzemeleri inceleme bittikten sonra.
kutularına yerleştirilip yerlerine kaldırılmalıdır.



Preparat kutularının laboratuvardan çıkarılması yasaktır.



Preparatlardan birinin kırılması durumunda mutlaka sorumlu öğretim elemanı/ asistana bilgi
veriniz.



Kullanılan cihazlarla ilgili bir arıza varsa, kurcalamadan dersin sorumlu öğretim elemanı/
asistana haber veriniz.



İnceleme sonrasında cihazların uygun konuma getirildiğinden emin olunmalı açık cihaz
bırakılmamalıdır.



Laboratuvar çalışması sonunda cihazların fişleri kabloya asılmadan prizden çekilmeli ve
elektrik kabloları düzgün bir şekilde toplanmalıdır.



Kullanılan cihazların tozdan koruyucu kılıfları düzgün bir şekilde geçirilerek yerine
kaldırılmalıdır.



Laboratuvarda kullanılan masa, sandalye düzenli bir şekilde, çalışılan alan temiz bir şekilde
bırakılmalıdır.
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