
 Uyarı işaretleri insanlara, özel 
ekipmanlar ve alandaki proses 
tehlikeleri ile ilgili hatırlatma için 
yerleştirilmiştir.

 Uyarı işaretleri aynı zamanda bir 
proses alanında veya bir 
ekipmanda güvenli olmayabilecek 
bazı şeyleri belirtebilir.

 Proses alanında işaretler, sıklıkla 
KKD ile ilgili gereklilikleri ve 
diğer güvenlik bilgilerini özetler. 
Uyarılar ve KKD gereklilikleri 
işletme ve bakım prosedürlerine 
veya iş izni prosedürüne de dahil 
edilmiş olabilir.

 Eğer çok fazla işaret veya prosedür 
uyarısı varsa, birisi bunu gözden 
kaçırabilir ve bir kaza 
gerçekleşebilir.
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Uyarı işaretlerine gereksinim var – ve onlar işe özel olmalı!
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Uyarı işaretleri tarafından kuşatılmışlık?

Ne yapabilirsiniz?

Sağdaki iki fotoğraf bir havaalanından çekildi. 
Cihaz bir personel kaldırma platformudur 
(asansör) ve çalışacak kişiyi yükseltmek için 
tasarlanmıştır. Bu platformda 24 uyarı etiketi var. 
Operatörün bunun kaç tanesini okuyabileceğini 
düşünüyorsunuz? Şüphesiz ki bütün bu uyarı 
işaretleri iyi bir amaca hizmet etmek için 
konulmuş. Ancak, birisi bu kadar uyarının ilgiyi 
dağıtabileceğini veya aşırı yoğunluktan kimsenin 
dikkatini buna vermeyeceğini merak edebilir. 

İletişim için aşırı yükleniyor muyuz? Evet! 
Proses endüstrilerinde görmezden geleceğimiz 
ve okumayacağımız uyarılar veya prosedürlerde 
fark etmeyeceğiniz önlemler olabilir.

Biliyor muydunuz?
 Proses alanına girmeden veya bir ekipman kullanırken ne 

yapılması gerektiğini veya ne yapılmaması gerektiğini 
hatırlatan işaretleri daima okuyun.

 İşletme, bakım prosedürlerindeki veya iş izni dokümanındaki 
KKD ve güvenlik gerekliliklerini oku ve anla. Bu gereklilikleri 
yerine getir ve gereklilikleri anlamadıysan süpervizöründen 
yardım iste.

 Eğer yazılı prosedürün veya işaret panosunun okuyucunun asıl 
yoğunlaşacağı konudan dikkatini dağıtacak çok sayıda uyarı 
içerdiğini düşünüyorsan, bu durumu süpervizörüne ilet.

 İşaretler doğru yer ve uygun miktarda mı? Bunlar etkin 
hatırlatıcılar mı? İşaretler hatasız ve uygun mu?

 Uyarı işaretlerinin veya prosedürlerdeki uyarıların 
geliştirilmesi için fırsatlar öner. Örneğin, yukardaki resimde 24 
uyarı etiketi var. Birisi bu 24 işaretten bazılarını birleştirebilir 
mi? Gruplama? Önceliklendirme? Bütün bunlar gerekli mi?

 Mayıs 2013 yayınını okuyun Beacon hatalı işaretlemeler için 
örnekler.
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