
SAĞLIK VE GÜVENLİK 
İŞARETLERİ EĞİTİMİ



Tanım: Özel bir amaç, faaliyet veya durumu
işaret eden

• levha,
• renk,
• sesli ve/veya ışıklı sinyal,
• sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla

iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren,

tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren
işaretlerdir.



• İŞARET VE LEVHALAR İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLİLİKLER. 



Temel Nitelikler

• Piktogramlar mümkün olduğunca yalın 

olacak ve sadece temel ayrıntıları 

içerecektir.

• İşaret levhaları kullanıldıkları ortama 

uygun, darbeye ve hava koşullarına 

dayanıklı malzemeden yapılacaktır.



Kullanım Koşulları

İşaret levhaları;
• Özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli 

cisimlerin hemen yakınına, 
• Genel tehlike olan yerlerin girişine, 
• Engeller dikkate alınarak, 
• Görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, 
• İyi aydınlatılmış, 
• Erişimi kolay ve görünür bir şekilde 
yerleştirilmelidir. 



• Doğal ışığın zayıf olduğu 

yerlerde fluoresan renkler, 

reflektör malzeme veya yapay 

aydınlatma kullanılmalıdır.

• İşaret levhasının gösterdiği 

durum ortadan kalktığında, 

işaret levhası da kaldırılır.



Yasaklayıcı işaretler

• Daire biçiminde,

• Beyaz zemin üzerine siyah piktogram,

kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

şeklinde olmalıdır.

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az %

35’ini kapsar)



Yasaklayıcı İşaretler

Sigara içilmez

Yaya giremez
Suyla söndürmek 

yasaktır

Sigara içmek ve açık alev 
kullanmak yasaktır



Yasaklayıcı İşaretler

İçilmez

İş makinesi 
giremez

Dokunma

Yetkisiz kimse 
giremez



Uyarı İşaretleri

Uyarı işaretleri

• Üçgen şeklinde

• Sarı zemin üzerine siyah piktogram, 
siyah çerçeve olmalıdır.

(sarı kısımlar işaret alanının en az % 
50’sini kapsar)



Uyarı İşaretleri

Parlayıcı madde veya 
yüksek ısı 

Toksik (Zehirli) madde Aşındırıcı madde 

Patlayıcı madde 



Uyarı İşaretleri

Radyoaktif madde 

İş makinası Elektrik tehlikesi 

Asılı yük 



Uyarı İşaretleri

Tehlike 

Oksitleyici madde İyonlayıcı olmayan 
radyasyon 

Lazer ışını 



Uyarı İşaretleri

Kuvvetli manyetik alan 

Düşme tehlikesi Biyolojik risk 

Engel 



Emredici İşaretler

Emredici işaretler

• Daire biçiminde,

• Mavi zemin üzerine beyaz

piktogram olmalıdır.

(mavi kısımlar işaret alanının en az

% 50’sini kapsar)



Emredici İşaretler

Gözlük kullan 

Eldiven giy Maske kullan 

Baret giy 



Emredici İşaretler

İş ayakkabısı giy 

Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan 

Yaya yolunu kullan 



Emredici İşaretler

Emniyet kemeri kullan 

Genel emredici işaret 
(gerektiğinde başka 

işaretle birlikte 
kullanılacaktır) 



Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

• Dikdörtgen veya kare biçiminde,

• Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram
olmalıdır

(yeşil kısımlar işaret alanının en az %
50’sini kapsar)



Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış ve kaçış yolu 
Yönler (Yardımcı bilgi 

işareti) 



Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Sedye 

Göz duşu 
Acil yardım ve ilk yardım 

telefonu 

Güvenlik duşu 



Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri

• Dikdörtgen veya kare biçiminde,

• Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram 

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 
50’sini kapsar)



Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangın Hortumu 

Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu 

Yangın Merdiveni 



Yangınla Mücadele İşaretleri

Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 


