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Yerleşkem�z �çer�s�nde

b�yoloj�k r�sk etmenler�

mevcuttur.

Yanınızda refakatçı

olmadan

dolaşmayınız.
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Bu kartta �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le
�lg�l� kurallar bulunmaktadır. 

Lütfen bu kuralları okuyup uygulayınız. 

Th�s card �ncludes the rules regard�ng
the occupat�onal health and safety.

Please read and apply the rules stated
�n th�s card. 

Enst�tüye g�r�şte ve çıkışta, 
güvenl�k ofis�ne g�r�ş ve çıkış 

kaydı yaptırılmalıdır.
 Merkeze g�r�ş ve/veya çıkışta, 

yetk�l� güvenl�k personel�n�n taleb� hal�nde, 
çanta, bagaj, kutu veya benzer 

objeler�n �ç�ndek�ler göster�lmel�d�r.
 Gerekt�ğ�nde güvenl�kten refakat 

taleb�nde bulunulmalıdır.

 Aracınız enst�tüye g�r�ş sağlayacaksa 
güvenl�k b�r�m� tarafından 

kontrol ed�lecekt�r.
 Aracınız güvenl�k görevl�ler�n�n 

göstereceğ� z�yaretç� park yer�ne, 
çıkış yönü doğrultusunda 

park ed�lmel�d�r.

 Laboratuvarlarda bulunulan süre �çer�s�nde 
laboratuvar c�hazlarına dokunulmamalıdır.

Detaylı b�lg� ve ac�l durum b�ld�r�m� �ç�n
dah�l� hattan 112 veya 115'� arayınız.

Yerleşkem�zden ayrılmadan önce 
bu kart ve z�yaretç� kartı 

g�r�ş kapısındak� 
güvenl�k görevl�s�ne 

�ade ed�lmel�d�r. 

Yerleşke �ç�nde bulunan tüm sağlık 
ve güvenl�k �şaretler�ne uyulmalıdır.

   Gerekl� �se z�yaretç�lere 
k�ş�sel koruyucu donanımlar 

(baret, maske, kulaklık, yelek vb.) ver�leb�l�r. 
 F�rmalar; Kurum �çer�s�nde �ş yapmaya, 

laboratuvarları z�yaret ve deney refakat� süres�nce 
kend�ler�ne a�t K�ş�sel Koruyucu Donanımları 

get�r�p kullanab�leceklerd�r.
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 Yangın Durumunda �hbar butonuna basılmalı, 
112 aranmalı, yangının boyutuna bakılmadan 
derhal sorumlu ve �lg�l�lere haber ver�lmel�d�r.

Ac�l yardım konusunda 112 aranmalı 
ve derhal sorumlu ve �lg�l�lere haber ver�lmel�d�r.

Yerleşke �ç� hız l�m�t�ne uyunuz !

 Gerekl� �ş güvenl�ğ� �z�n, tedb�r ve 
eğ�t�mler�n� almadan, kurum sahası 

�ç�nde h�çb�r çalışma yapılmamalıdır.
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   Z�yaretç�ler kend�ler� �le �lg�l� olmayan 
ve �z�n ver�lmeyen alanlara g�rmemel�d�r. 
 Eğ�t�m, deney tekrarı g�b� laboratuvarlara 

g�r�lmes� gerekl� hallerde laboratuvar 
z�yaret� yetk�l� personel �le b�rl�kte 

gerçekleşt�r�lmel�d�r.
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 Enst�tümüzde,
�z�ns�z fotoğraf ve v�deo çekmek, yasaktır.

Enst�tü Müdürlüğü b�lg�s� dışında
herhang� b�r görsel veya b�lg�

paylaşımı yasaktır.

   Laboratuvar ortamında uygun k�ş�sel
koruyucu donanım kullanmak zorunludur!

Zeh�rlenme durumu veya şüphes�nde
Ulusal Zeh�r Danışma hattını arayınız.

 Yerleşkem�zde s�lah ve kes�c� alet �le
dolaşmak, yasaktır.

 Enst�tümüzde, alkol
ve türevler�n� tüketmek yasaktır.


