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5-İLKE SİSTEMİ: SINIFLANDIRMA REFERANS FORMU 1  
HEDEF: Gerekli olmayan çalışma alanı öğelerini ortadan kaldırın 

 
 

Çalışma Alanı Tarih Baş Harfler 

Sınıflandırma Kontrol Listesi 
5-İLKE uygulamasından önce işyerinin fotoğrafı çekildi   
Kırmızı etiketleme denetçisi seçildi 
Uygulamadan önce görev süreleri kaydedildi  
Kırmızı etiketleme kayıtları için kayıt defteri oluşturuldu 
Sınıflandırma için ölçütler oluşturuldu ve zaman 
ayrıldı  
Çalışma alanlarının yakınında kırmızı etiket bölgeleri 
belirlendi  
Çalışma alanı kırmızı etiket bölgeleri iyi işaretlendi 

 
 

Gerekli olmayan öğeler kaldırılmak üzere kırmızı etiketlendi  
Çalışma alanı kırmızı etiket bölgelerinde gerekli olmayan 
öğeler  
Kayıt defteri güncellendi 
Merkezi kırmızı etiket bölgesi oluşturuldu ve 
işaretlendi  
Kırmızı etiket bölgesi depolama süreleri belirlendi 
Görev süreleri kaydedildi 

 
 

 

Hızlı Referans Adımları 
1.KIRMIZI ETİKETLEME HAZIRLIĞI 

• Gereksiz olduğu bilinen öğeleri belirleyin 
• Nadiren kullanılan öğeleri etiketlemeyi göz 

önünde bulundurun 
• Gereksiz yere aynısı bulunan öğeleri tanımlayın 
• İşlevsiz öğeleri belirleyin 

 
2. UYGULAMAYA BAŞLAYIN 

• Öğeleri belirleyin ve kırmızı etiketleri doldurun 
• Kırmızı etiketleri öğelere güvenli bir şekilde 

sabitleyin 
• Kırmızı etiketli öğeleri güvenli bir şekilde çalışma 

alanı bölgesine taşıyın 
• Personelin öğeleri gözden geçirmesine ve 

almasına izin verin 
 
 

 Düzenli Çalışma Görev Süreleri  

 
 

3. “ÇALIŞMA ALANI” KIRMIZI ETİKET BÖLGELERİ 
• Çalışma alanı kırmızı etiket bölgesi için bir alan ayırın 
• Alanın yeterli ve kolay erişilebilir olmasını sağlayın 
• Karışıklığı gidermek için işaretler ve zemin bandı ile açıkça  

işaretleyin 
• Depolama son kullanma tarihlerini ayarlayın, böylece öğeler düzenli 

olarak dönüşümlü hale gelir 
• “Seyrek” ve “kullanılmayan” bölümlerine ayırın 

 
4. “MERKEZİ” KIRMIZI ETİKET BÖLGESİ 

• Merkezi kırmızı etiket bölgesi için bir alan ayırın 
• Alanın yeterli ve kolay erişilebilir olmasını sağlayın 
• İşaretler ve zemin bandı ile açıkça işaretleyin 
• Depolama son kullanma tarihlerini düzenleyin, böylece öğeler 

düzenli olarak dönüşümlü hale gelir 
• Çalışma alanı kırmızı etiket bölgelerini türe göre ayırın 

 

Ad Görev Süre (Dk:Sn) 
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5-İLKE SİSTEMİ: DÜZENLEME REFERANS FORMU 2  
HEDEF: Tüm işyeri öğeleri için depolama alanları ayırın 

 
 
 

Çalışma Alanı Tarih Baş Harfler 

Hızlı Referans Adımları 
1. RİSKLERİ, ALETLERİ VE ENVANTERİ 

BELGELEYİN 
• Etiketleme/işaretler için düzenli olarak kullanılan 

öğelere öncelik verin 
• Mevcut etiketlemelerin/işaretlerin etkinliğini 

değerlendirin 
• Tüm etiketlemelerde/işaretlerde birbirine benzerlik 

geliştirin 
• Kolayca tanımlanabilir etiketleme/işaretler sağlamaya 

odaklanın 
 

2. BORULARIN VE EKİPMANLARIN AÇIK BİR 
ŞEKİLDE TANIMLANMASINI SAĞLAYIN 
• Düzenlemeler ve standartlar karşılanacak şekilde 

boruları işaretleyin 
• Uygun boyutta etiketler/işaretlerle işaretleyin 
• Uygun ekipmanları tanımlanabilir etiketleme/işaretler 

ile Kilitleyin/Etiketleyin 
• Tehlikeler içeren boruları veya ekipmanları doğru 

şekilde tanımlayın 
 

3. GÜVENLİK RİSKLERİNİ DOĞRU ŞEKİLDE 
TANIMLAYIN 
• Etiketler ve işaretler için geçerli kodları ve 

standartları gözden geçirin 
• Tehlike etiketlerinin/işaretlerinin düzenlemelere 

ve standartlara uygun olduğundan emin olun 
• Tehlikeli alanları belirlemek için işyeri özelliklerini 

gözden geçirin 
• Çalışanların tanımladığı tehlikeleri belgeleyin ve  uygun 

şekilde İşaretleyin 

 
 
 

4. ETİKETLEME İÇİN DÜZENLİ OLARAK KULLANILAN 
ÖĞELERE ÖNCELİK VERİN 
• Gerekliliği belirlemek için düzenli olarak kullanılan 

öğeleri tarihlerle belgeleyin 
• Daha yüksek değere sahip öğeleri bulun ve çalışma 

alanına yakın bir yerde saklayın 
• Aletleri ve envanter depolama alanlarını doğru şekilde 

etiketleyin 
• Duvarda muhafaza edilen aletleri “Gölge Etiketleme” ile 

tanımlayın 
 

5. DONANIM VE EKİPMAN GÖSTERGELERİNİ 
ETİKETLEYİN 
• Ekipman etiketlerinin/işaretlerinin 

düzenlemelere ve standartlara uygun 
olduğundan emin olun 

• Uygun ekipman etiketi/işaret boyutunu kontrol edin 
• Ekipmanları kolayca tanımlanabilir etiketleme/işaretler ile 

işaretleyin 
• Tehlikeleri içeren ekipmanların uygun şekilde 

tanımlandığından emin olun 
 

6. KİŞİSEL KORUMA EKİPMANINI DENETLEYİN 
• OSHA standartlarının karşılandığından emin olun 
• KKE güvenilirliğini ve durumunu değerlendirin 
• Bulunan sorunları belgeleyin ve düzeltin 
• Tüm çalışanları doğru kullanım konusunda eğitin 

 
 

Yeri Değiştirilen Öğelerin Günlüğü 
Öğe Yeni Konum (belirli bir nokta kullanın) 
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5-İLKE SİSTEMİ: TEMİZLİK REFERANS FORMU 3  
HEDEF: Temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayın 

 
 
 

Çalışma Alanı Tarih Baş Harfler 

Temizlik Kontrol Listesi 
Temizlik uygulamasından önce işyerinin fotoğrafını çekin 
İlerlemeyi izlemek için muntazam bir denetim yöntemi geliştirin  
Çalışanlara bir grup olarak Temizlik'i açıklayın ve hedefler 
belirleyin  
Çalışma alanlarını değerlendirmek için kullanılan ölçütler 
konusunda çalışanlardan geribildirim alın  
Küçük kusurları temizleyerek ve ortadan kaldırarak başlayın 
Eksiksiz bir Temizlik görev listesi oluşturmak için personel ile 
çalışma alanını gözden geçirin 
Yöneticilerden Temizlik listesine katkıda bulunmalarını 
ve onaylarını isteyin  

Bir temizlik görevi denetim kontrol listesi oluşturun  

Çalışma alanı için uygun temizlik malzemelerini 
stoklayın 
Temizlik ve kendi kendini izleme sorumlulukları atayın Temizlik 
görevlerini tüm çalışma alanı personeli arasında dönüşümlü 
hale getirin  
Çalışma alanında Temizlik tarih ve saatlerinin takvimini 
yayınlayın  
İlk Temizlik dönemini izlemek için 5-İLKE takım liderleri atayın 
Soruları yanıtlamak ve temizlik sorunlarını çözmek için hazır 
olun 
Önce daha genel Temizlik görevlerini uygulamaya odaklanın 
Temizlik görevlerini zaman içinde genişletin 
Küçük onarımları ve boya işlerini Temizlik görevlerine dahil 
etmeyi düşünün 
Denetimler sırasında çalışanlardan bilgi alın 
Yönetici tarafından onaylandıktan sonra çalışanların 
önerilerine göre hareket edin  

Görev zamanlarını kaydedin ve işyerini fotoğraflayın 

Hızlı Referans Adımları 
1. TEMİZLİK HAZIRLIĞI 

• Belirgin kirli alanları temizleyin 
• Çöpleri düzenli olarak atın 
• Temizlenecek kirletici maddelerin listesini oluşturun 
• Günlük kontrol edilecek yerlerin bir listesini oluşturun 

 
2. TEMİZLİK UYGULAMASI 

• Uygun zarar vermeyen çözücüler sağlayın 
• Uygun miktarda temizlik malzemesi stoklayın 
• Sarf malzemelerini sağlayacak birini atayın 
• Temizlik malzemelerinin erişilebilir olmasını sağlayın 

 
3. TEMİZLİK TAKVİMİ 

• Tarih ve saatlerin işaretlendiği bir takvim oluşturun 
• Çakışmaları ortadan kaldırmak için tarihleri ve saatleri değiştirin 
• Çalışanları uygun prosedürler konusunda eğitin 
• Çalışma alanı için temizlik kontrol listesi oluşturun 
• Referans olması için takvimi çalışma alanına asın 

 
 

Düzenli Çalışma Görev Süreleri 
 

İsim Görev Süre (Dk:Sn) 
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5-İLKE SİSTEMİ: STANDARTLAŞTIRMA REFERANS FORMU 4  
HEDEF: Kurumsal bir 5-İLKE Sistemi politikası oluşturun 

 
 
 

Çalışma Alanı Tarih Baş Harfler 
 

Standartlaştırma Kontrol Listesi 
Mevcut görsel iletişim standartlarını inceleyin 
Uyum ve düzenlilik için görsel iletişim standartları 
belirleyin 
Yeni görsel iletişim standartlarını belgeleyin 
Etiketlerin ve işaretlerin uygulandığı tüm yerlerde 
yeni standartlar yayınlayın 
Uygun etiketleri üretmek için sarf malzemelerinin ve 
yazıcıların bulunduğundan emin olun 
5-İLKE'yi incelemek için çalışanlarla düzenli olarak 
görüşün  

Yönetici onaylı fikirleri hemen uygulayın 5-İLKE'nin 
gelişmesine olanak tanıyan sürekli ayarlamalar 
yapın 
Diğer tesis sistem liderlerini dahil edin (“ISO” 
yöneticileri gibi) 
Uygun uzun süreli kullanım için görev takvimi 
güncellendi  

Çalışanlar yeni uygulanan standartlardan 
haberdar edildi  

Yöneticiler tüm standartlardan haberdar edildi 
Tüm standartlar, kullanım ve kapsama alanlarının 
yakınında uygun şekilde yayınlandı 
Çalışanlardan sürekli olarak geribildirim alındı 
Yeni çalışan eğitimi kurumsal olarak 5-İLKE eğitimini 
içerir  

Görev sürelerini kaydedin 
Mevcut çalışma alanı koşullarını fotoğraflayın 

Hızlı Referans Adımları 
1. STANDARTLAŞTIRMA HAZIRLIĞI 

• Görevleri atayın ve politika olarak kurumsallaştırın 
• 5-İLKE Sistemi incelemeleri düzenli olarak yapılır 
• Sürekli düzeltmelere izin verin 
• Diğer iç sistem liderlerini dahil edin 

 
2. İLETİŞİMİ GELİŞTİRİN 

• Çalışan geri bildirimlerini yöneticilerle paylaşın 
• Çalışan geribildirimlerini belgeleyin 
• Yönetim onaylı fikirleri hızla uygulayın 
• Derhal düzeltme için bulunan sorunları belirtin 

 
3. UYGULAMAYA BAŞLAYIN 

• Çalışan geri bildirimlerini yöneticilerle paylaşın 
• Yönetim onayı isteyin 
• Yönetim onaylı fikirleri hızla uygulayın 
• Çalışanlardan geri bildirim almaya devam edin 

 
4. 5-İLKE’NİN BÜYÜMESİNE DESTEK OLUN 

• Tüm yöneticilerin katıldığından emin olun 
• Halihazırda mevcut olan süreçlerin/sistemlerin listesini 

geliştirin 
• Diğer süreç/sistem liderlerini dahil edin 
• 5-İLKE'yi diğer mevcut etkinliklerle bütünleştirin 

 
5. HERKESİN DAHİL OLMASINI SAĞLAYIN 

• Tüm tartışmalarda açık iletişimi teşvik edin 
• Çalışanların sisteme dahil olduklarını hissetmelerini sağlayın 
• Fikirleri dinleyin ve not alın 
• Düzeltmelere izin vermeye devam edin 

 
 

 

Düzenli Çalışma Görev Süreleri 
 

İsim Görev Süre (Dk:Sn) 
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5-İLKE SİSTEMİ: SÜRDÜRME REFERANS FORMU 5  
HEDEF: 5-İLKE Sistemi çalışma alanı politikasını kurumsallaştırın 

 
 
 

Çalışma Alanı Tarih Baş Harfler 
 

Sürdürme Kontrol Listesi 
Çalışanlara denetim ve toplantı takvimi sağlayın 
Planlı çalışma alanı toplantıları ve denetimleri 
düzenleyin  
Çalışan geri bildirimlerini belgelemeye devam edin 
Başarıları ödüller ve afişlerle duyurun  
İç 5-İLKE güncelleştirme toplantısı yapmayı düşünün 
Diğer 5-İLKE ekip liderleriyle düzenli olarak görüşmeye 
devam edin  
Tesis genelinde 5-İLKE ekip lideri yönetim görevlerini 
dönüşümlü hale getirin 

 
 
Hızlı Referans Adımları 
1. SÜRDÜRME HAZIRLIĞI 

• Her çalışma alanı için takvimler tasarlayın 
• Genel görevleri takvime dahil edin 
• Takvime görsel erişilebilirlik sağlayın 
• Gerektiğinde güncelleyin 

 
2. DÜZENLİ TOPLANTILAR YAPIN 

• Çalışma alanı toplantılarını kurumsallaştırın 
• Toplantıları denetlemelerle sonuçlandırın 
• Toplantılar sırasında endişelerinizi dile getirin 
• Onaylanmış çalışan fikirlerini uygulayın 

 
 

Düzenli Çalışma Görev Süreleri 

 
 

Görev sürelerini düzenli olarak kaydedin 
Çalışma alanı koşullarını düzenli olarak 
fotoğraflayın 
5-İLKE kayıtlarını bir not defterinde veya elektronik dosyada 
saklayın 
Fotoğrafları ilerleme raporlarına dahil 
edin  
Tesisin ilerlemesini gözden geçirin 
Sonuçları tesis genelindeki “Başarı Panosu”nda düzenli 
olarak yayınlayın  
5-İLKE takım liderinin görevlerini düzenli olarak gözden geçirin 

 
 

3. ÇALIŞMA ALANI PERSONELİNİN FİKİRLERİNİ 
DİNLEYİN 
• Bir “açık kapı politikası” sürdürün 
• Çalışanları sorunların çözümlerini bulmaya dahil edin 
• Çalışanların önerilerini belgeleyin 
• Yönetimin onayladığı önerileri uygulayın 

 
4. BAŞARILARI DUYURUN 

• Başarıları derhal duyurun 
• İç yayınlardan ve ödüllerden yararlanın 
• Başarıları grafiklerle gösterin 
• 5-İLKE başarısını sürekli olarak arayın 

 

İsim Görev Süre (Dk:Sn) 
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