
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Uyarı işaretlerinde kullanılan şekilleri açıklar. 

 Uyarı levhalarında kullanılan kırmızı rengin ne için 

kullanıldığını söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan sarı rengin ne için kullanıldığını 

söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan yeşil rengin ne için kullanıldığını 

söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan mavi rengin ne için kullanıldığını 

söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan turuncu rengin ne için 

kullanıldığını söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan üçgenin ne için kullanıldığını 

söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan dairenin ne için kullanıldığını 

söyler. 

 Uyarı levhalarında kullanılan dikdörtgenin ne için 

kullanıldığını söyler. 

 El işaretlerinin anlamlarını açıklar. 

 Sözlü iletişim kurallarını açıklar. 

 Boru ve kaplar üzerindeki işaretlerinin anlamlarını verilenler 

arasından seçebilir. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Magnetik işaret- anlam oyunu 

 Magnetik Boru renkleri oyunu 

 Fabrika genel kuralları tablosu 

 Resim üzerine uyarı levhaları yerleştirme oyunu 

 Hayali kültür yasaları oyunu 

 Magnetik el işaretleri oyunu 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ  [ 5 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME Türkiye’de asılmış uyarı levhalarından örnekler verilir. 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, uyarı işaretlerinin renkleri ve anlamlarını, sesli iletişim kurallarını, el kol işaretlerinin, boru 

renklerinin anlamlarını bilecek.  

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 
Uyarı levhalarında kullanılan renklerin anlamını bilmenin yararları 

anlatılır. 

 

 

 

 

 



   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI  

ANA NOKTA  Yasak işareti 

ANA NOKTA  Uyarı işareti 

ANA NOKTA  Zorunluluk işareti 

ANA NOKTA  Acil çıkış, ilk yardım işareti 

ANA NOKTA  Yangın ve tahliye işareti 

ANA NOKTA  El işaretleri 

ANA NOKTA  Sesli iletişim kuralları 

ANA NOKTA  Boru ve kaplar üzerindeki işaretler 

 

 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ [ 40 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

Yasak işareti 
 Yasak işaretlerinin anlamı fabrikada kullanıldığı 

yerler anlatılır. 
5 

Uyarı işareti 
 Uyarı işaretlerinin anlamı fabrikada kullanıldığı 

yerler anlatılır. 
5 

Zorunluluk işareti 
 Emredici işaretlerinin anlamı fabrikada kullanıldığı 

yerler anlatılır. 
5 

Acil durum ilk yardım işareti 
 Acil durum ve ilk yardım işaretlerinin anlamı 

fabrikada kullanıldığı yerler anlatılır. 
5 

Yangın ve tahliye işareti 
 Yangın ve tahliye işaretlerinin anlamı fabrikada 

kullanıldığı yerler anlatılır. 
5 



   

El işaretleri 
 El işaretlerinin anlamı fabrikada kullanıldığı yerler 

anlatılır. 
5 

Sesli iletişim kuralları  Sesli iletişim kuralları anlatılır. 5 

Boru ve kaplar üzerindeki 

işaretler 
 Boru ve kaplar üzerindeki işaretler anlatılır. 5 

 

 

3.SONUÇ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA 

 

3.1 ÖZET Tüm ana noktalar özetlenir. 

3.2 TEKRAR İSTEKLİ KILMA Uyarı levhalarının olmaması durumundaki olumsuz durum anlatılır. 

3.3 KAPANIŞ 
İş güvenliğinde kullanılan uyarı levhalarına uymamanın yol açtığı 

kaza örnekleri verilir. 

 


