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Ambalajlý Ürünlerin
Güvenli Nakliyesi ve
Taþýnmasý Ýçin Resimli
Ýþaretler ve Etiketler*

Bir kabýn ya da sistemin ambalaj olarak kabul

þiddetteki tehlikeler için Uyarý ve hafif tehlikeli

1. Sembol: Kýrýlacak Eþya, Dikkatli Taþýyýn

edilmesi için bu temel fonksiyonlarýn biri ya da birkaçý

maddeler için Dikkat yazýsý kullanýlýr. Tehlikeli

Fonksiyonu: a) Ambalaj içeriðinin kýrýlacak eþya

çok önemlidir. Sonraki bölümde, nakliyeye, taþýmaya

endüstriyel kimyasallarýn uyarý amaçlý etiketlenmesinde

olduðunu

ve depolamaya yönelik ambalaj sistemlerinin

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafýndan

b) Dikkatle taþýnmasý gerektiðini göstermek

deðerlendirilmesinde sýkça kullanýlan çeþitli ambalaj

ANSI Z 129.1 standardý kullanýlmaktadýr.

Açýklamalar: En az iki bitiþik kenarýn üst köþesine

test metotlarý anlatýlmaktadýr.

konur.
Ýþaretler ve etiketler hem yerel hem de ihracata

Resimli iþaretler
Ambalajýn koruma fonksiyonunun sevkýyat öncesi

yönelik sevkýyat kutularýnda ve konteynýrlarýnda
aþaðýdaki amaçlarla kullanýlmaktadýr:

testlerle deðerlendirilebilir. Ancak, ayný derecede

Bu yazýda ambalajlý ürünler üzerinde kullanýlabilecek resimli iþaretler ve uyarý etiketleri hakkýnda bilgi verilmektedir. Uygun uyarýlarýn veya
iþaretlerin olmamasý insanlarýn ve iþ ortamýnýn güvenliðini etkileyebilecek ciddi tehlikelere yol açabilir. Makalede uyarýlarýn doðru ve yanlýþ
uygulamalarýna örnekler verilmekte ve ürünler için uygun ambalaj iþaretleri bulmada yardýmcý olacak çeþitli standartlar ele alýnmaktadýr. Yakýn
zamanda bulunan yeni iþaretler de gösterilmiþtir.
Ambalajlar tedarik zinciri içinde nakliye ve taþýma
firmalarýnda çeþitli geçiþler yaþar. Bu etkileþimler
sýrasýnda ambalajlar, içeriklerini ve yapýsýný þiddetle
etkileyecek stresli fiziksel þartlara ve iklim þartlarýna
maruz kalýr. Bu tehlikeler sonucunda bazý sorunlar
oluþabilir. Bu nedenle, daðýtým kanalýndaki çeþitli
hasar verici unsurlarla hasara yol açmadan veya
güvenliði tehlikeye atmadan baþa çýkýlabilmesini
saðlamak için ambalajlarýn sevkýyat öncesi testlere
tabi tutulmasý gerekir.
Ýþaretler ve semboller, ambalajý taþýyanlarý veya
ambalaj alýcýlarýný uyarmada önemli rol oynar. Hiçbir
uyarý, sevkýyat ortamýnýn zarar verici etkilerinin önüne
tek baþýna geçemez. Sevkýyat öncesi uygun test
metotlarý ile test edilmiþ ve gerekli etiket ve uyarýlarý
taþýyan ambalajlar tasarlanarak hasar ve yaralanma
riski azaltýlabilir. Uyarý etiketlerinin kullanýlmasý da
ambalajý taþýyanlarý ve son kullanýcýlarý bu ambalajlara
ait güvenli ve doðru koþullar konusunda uyararak
bu riskleri azaltýr. Bu çalýþmayý yapanlar, bazý vaka
incelemeleri sunmuþ ve resimli iþaretlerle beraber
hasar ve yaralanma riskini azaltabilecek ambalaj
performans testi metotlarýna örnekler vermiþtir.
Ambalaj sistemlerinin geliþtirilmesinde ve
deðerlendirilmesinde testlerin rolü günümüzün þirket
imalat ve geliþtirme uygulamalarýnda önemli bir iþlev
haline gelmiþtir. Bir ürünün ve ambalajýn iþlevselliðini
deðerlendirmek için laboratuar testleri genellikle
gerçek yaþam testlerine tercih edilir çünkü daha iyi
kontrol edilip deðerlendirilebilir. Çoðu zaman temsil
özelliði daha fazla olan gerçek yaþam testinin
tekrarlanmasý zordur çünkü yoðunluk her sevkýyatta
deðiþir; ayrýca zaman ve para gerektirir. Bazý standart
kuruluþlarý tekrarlanabilen ve bir ambalajý ve ürünü
etkileyecek tehlikelerin temsili simülasyonunu yüksek
hassasiyetle yapabilecek metotlar geliþtirmek için
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teknik komiteler kurmuþtur. Bu kaynaklardan bazýlarý
Uluslararasý Standartlar Örgütü, Amerikan Deney ve
Malzeme Derneði ve Uluslararasý Güvenli Geçiþ Derneði
olup ve bu yazýnýn referanslar bölümünde
belirtilmektedir.
Eðer bir ambalaj sistemi sevkýyat sýrasýnda hasar
alýrsa, kullanýcýya hasar verebilecek hale gelirse veya
çevreye zarar verirse, tartýþma konusu olur. Bu
tartýþmaya geliþtirme, imalat, ambalaj, sevkýyat ve
taþýma, perakende daðýtým gibi faaliyetlerde yer alan
iki ya da üç firma ile nihai müþteri katýlýr. Bu çalýþmayý
yapan yazarlar ambalaj sorunlarýnýn yaþandýðý ve
yasal iþlemle sonuçlanan yüzden fazla vakayý
incelemiþlerdir. Sevkýyat öncesi testlerde kolay
kullanýlan ve anlaþýlan uygun resimli iþaretler kullanmak
önemlidir. Bunlar ambalajýn nakliyesini ve taþýnmasýný
kolaylaþtýrabilir.

Ambalajýn Fonksiyonlarý
D.A. Abbotta göre AMBALAJ terimi ABD Ambalaj
Enstitüsü tarafýndan tanýmlanmýþtýr ve hem teoride
hem pratikte ürünlerin aþaðýdaki baþlýca iþlevlerden
birini ya da birkaçýný yerine getiren bir kabýn içine
konmasý olarak kullanýlýr:
ÝÇERME / KORUMA / ÝLETÝÞÝM KURMA / KULLANIÞLILIK
Bunlar çeþitli ambalaj sistemlerinin test edilip
deðerlendirilmesinde önemli bir rol oynadýðý için her
birine kýsaca göz atalým. Birinci fonksiyon ürünün
taþýnma, nakliye ve kullanýlma sýrasýnda tutulmasýdýr
ve genellikle çeþitli hal ve þekillerdeki ürünleri hareket
ettirmek için gereken orijinal ambalaj fonksiyonu
kabul edilir. Katý, sývý ve gaz gibi çeþitli haller
nedeniyle bu fonksiyon malzeme türünün ve ambalaj
sisteminin seçimi sürecinde önemli bir faktör haline

gelir. Ýkinci fonksiyon olan koruma ambalajýn içindekilerin
nakliye ve depolama sýrasýndaki fiziksel deðiþikliklere
ve iklim deðiþikliklerine baðlý bozulmaya karþý korumasý
ile ilgilidir. Bunun kapsamýna destekler yardýmýyla
ürünün þoktan (düþme) ve titreþimden (nakliye)
korunmasý da girer. Ayrýca oksijenin ve nemin
ambalajýn içine girerek gýda ürünlerinin bozulmasýna
neden olmamasý için yüksek bariyer özellikli film
kullanýlmalýdýr. Özellikle ambalajýn içinde tehlikeli
maddeler olmasý halinde dýþ ortamýn bu içerik
tarafýndan kirletilmesinin önlemesi de koruma
fonksiyonuna dahildir.
Üçüncü fonksiyon olan iletiþim kurma, genellikle
içerik, kalite, miktar ve imalatçý bilgisi vermek için
kullanýlýr. Ambalajlanacak ürüne ve kullanýlan ambalaj
malzemesi seçimine baðlý olarak bu fonksiyon
kapsamýnda uyulmasý gereken çeþitli yasalar vardýr.
Kabýn güvenli kullanýlmasý, taþýnmasý ve depolanmasý
ile ilgili bilgi vermek için uyarý niteliðinde etiket
kullanmak gibi ilave özellikler de bu fonksiyon
kapsamýndadýr. Resimli etiketler ambalajý iþaretleyip
belirtmede kullanýlýr ve genellikle kabýn güvenli
taþýnmasý, depolanmasý ve insanla temas etmesi ile
ilgili bilgiler veren yerli ve uluslararasý etiketlerde
yer alýr. Bu amaca yönelik olarak iki yýl önce ABDde
kullanýlmaya baþlanan önemli bir etiket de gýda
ambalajlarýndaki beslenme bilgisidir.
Son olarak, kullanýþlýlýk terimi ambalaj sisteminin
kullaným veya performans kolaylýðý ile ilgilidir. Bunun
kapsamýna (gerekiyorsa) kolay açýlýp kapanma, tekrar
kullanýlma, uygulanma, daðýtýlma ve özellikle talimat
ve yönerge verme girer. Bugün özel ambalajlarýn
çoðunda bir ambalajýn kullanýþlýlýk fonksiyonuna
yönelik bazý özellikler vardýr. Örnek olarak, yaþlýlar
için kolayca açýlma özelliði olan bir ilaçta kurcalanmayý
önleyen, çocuklarýn açamayacaðý kapak kullanýlmasý
verilebilir.

* Bu bildiri, 22. IAPRI Konferansýnda sunulmuþtur.

önemli olan bir diðer fonksiyonu da iletiþimdir. Büyük

 sevkýyat yönetmeliklerine uymak

konteynýrlar, ihracat ambalajlarý, dökme konteynýrlar

 doðru taþýmayý saðlamak

gibi çeþitli nakliye ambalajý türlerinde, temel etikete

 içindeki maddelerin adýný saklamak

Fonksiyonu: Ambalajýn kuru kalmasý gerektiðini

ek olarak, ambalaj ile kullanýcý arasýnda güvenli

 sevkýyatçýlarýn ve alýcýlarýn sevkýyatý tanýmasýný

göstermek

taþýmayý saðlayacak ve kolaylaþtýracak baþka iletiþim

saðlamak

Açýklamalar: En az iki bitiþik kenarýn üst köþesine

5. Sembol: Islatmayýn

konur.

türleri de gerekebilir. Ambalaj  Ürünlerin Taþýnmasý
için Resimli Ýþaretler adlý ISO Standardý 780de bu

ISO 7000e göre, resimli sembol gözle algýlanan

fonksiyonu yerine getiren bazý resimler vardýr. Bu

ve dilden baðýmsýz olarak bilgi vermeye yarayan bir

standardýn kapsamýnda, taþýma talimatý vermek üzere

þekildir. Çizilerek, baský ile veya diðer yöntemlerle

nakliye ambalajlarýný iþaretlemede kullanýlabilecek

hazýrlanabilir. Resimli sembollere duyulan ilgi ve

bazý semboller vardýr. Bu iþaretler, insanlarýn etikette

bunlarýn kullanýmý tüm dünyada artmýþtýr çünkü bu

kullanýlandan farklý bir dil konuþtuðu veya okuma

standart semboller, okuyan kiþinin ana dili ne olursa

yazma bilmediði ülke veya bölgelerde ambalajýn

olsun, herkes tarafýndan anlaþýlabilmektedir.

Fonksiyonu: Ambalajýn aðýrlýk merkezini göstermek

taþýnmasýna yardýmcý olur. Ýþaretlerin ve Sembollerin

Sembollerin uluslararasý ambalajlardaki güvenlik

Açýklamalar: Geometrik merkezden farklý olan aðýrlýk

Tescili adlý ISO Standardý 7000de bu sembolün

etiketlerinin temel bileþeni olduðu bilinmelidir.

merkezinin gerçek yerini göstermek için ambalajýn

konmasý ile ilgili bir spesifikasyon vardýr. 1993

Peckhama göre, güvenlik etiketleri için kullanýlan

altý kenarýna da konur.

yýlýnda çýkarýlan Mallarýn Taþýnmasý için Resimli

resimli iþaret ve sembol gibi terimlerin tamamý ayný

Ýþaretler adlý ASTM D 5445 standart uygulamasýnda

þeyi anlatýr: bir tehlikeyi veya tehlikeden kaçýnmak

ambalajlý ürünlerin taþýnmasýnda kullanýlabilecek

için alýnmasý gereken önlemi tanýmlayan bir resimdir.

benzer iþaretler yer alýr.

Ayrýca iyi tasarlanmýþ semboller bilgiyi hýzla daðýtýr

6. Sembol: Aðýrlýk Merkezi

ve bunu dil engeline takýlmadan yapar. Sadece yazýlý

Uyarý amaçlý etiketler
Resimli uyarýlarýn kullanýlmasýna ek olarak, ambalaj
üzerine uyarý konmasýný gerektiren bazý yasalar
vardýr. Örnek olarak, Tehlikeli Maddeler Yasasýnýn
zehirli madde ambalajlarý için þart koþabileceði
Dikkat-ZEHÝR uyarýsýnýn kullanýlmasý gerekebilir.
ABD Ulaþtýrma Bakanlýðý tehlikeli madde içeren
eyaletler arasý sevkýyatlarda ambalajlarýn üzerine
ürünün tehlikeli özelliðini gösteren plaka ve etiketler
konmasýna ister. Bakanlýk, nakliyecilerin bu þartlara
uymak için kullanabileceði bazý kurallar yayýnlamýþtýr.
Ayný þekilde, kimya endüstrisi de kendi derneði
aracýlýðýyla tehlikeli kimyasal madde içeren ambalajlarda
kullanýlacak bazý temel etiketleme ilkeleri belirlenmiþtir.
Buna göre en aðýr tehlikeler için Tehlike, orta

mesaj içeren güvenlik etiketleri okuma yazma bilmeyen
veya etiketteki dilden anlamayan kullanýcýlar için

8. Sembol: Ambalaj Kolayca Devrilebilir

hiçbir anlam taþýmaz. Bu nedenle etiketlerde sembol

Fonksiyonu: Ambalajýn üst tarafýnýn aðýr olduðunu

kullanýlmasý, ambalajý taþýma bilgisinin

ve kolayca devrilebileceðini göstermek.

duyurulmasýndaki en son teknik olmuþtur. Yazýlý ya

Açýklamalar: Ambalajýn en az iki karþýlýklý kenarýna

da yazýsýz metinler genellikle sadece yazýlý uyarýlara

konur. NMFC sýnýflandýrmasýnýn 680. maddesine göre

tercih edilir çünkü güvenlik bilgilerinin birçok dilde

gerekir. Ambalaj 48 inçten (122 cm) ve aðýrlýk merkezi

verilmesi pratikte çok büyük sorunlar doðurur.

de 24 inçten (61 cm) yüksek olduðu zaman veya

Sembollerin güvenlik mesajlarýnýn tamamýný ya da

ambalaj herhangi bir yönde en çok 22 derece

bir kýsmýný dilden baðýmsýz olarak iletebilmesi birçok

eðildiðinde devrildiði zaman önerilir.

dilin konuþulduðu ve ürünlerin genellikle sýnýr ötesine
geçtiði Avrupada önemli bir avantajdýr.
Aþaðýda ASTM D 5445 tarafýndan geliþtirilen resimli
iþaretlere bazý örnekler verilmektedir:
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17. Sembol: Taþýrken Forklift Kullanmayýn

taþýma talimatý konur. Bu önlem gönderilen malý bir

sistemler ve standartlar vardýr ama genel kabul

Fonksiyonu: Ambalajý taþýrken resimdeki tipte forklift

dereceye kadar koruyabilse de, farklý dillerin

görmüþ bir uygulama henüz yoktur.

kullanýlmamasý gerektiðini göstermek.

konuþulduðu ülkelere gönderilen ya da buralardan

Açýklamalar: Taþýrken forklift kullanmak yasak ise

geçen mallarda pek iþe yaramaz ve ambalajlarý

ambalajýn her kenarýna konur.

boþaltan insanlarýn okuma yazma bilmemesi halinde

Not: Ambalajýn büyüklüðüne ve uçak konteynýrlarýnda

de hiç yararlý olmaz. Etikette birkaç dile yer vermek

ya da yarý-römorklardaki müsait yere göre bu talebe

özellikle küçük ambalajlarda yer darlýðý nedeniyle

uygun hareket etmek her zaman mümkün olmayabilir.

sorun olur. Þirketler her piyasa için bir etiket yapmayý,
piyasalar için ayrý etiketler üretmeyi deneyebilir ve
bu da her ürünün hacmine ve piyasa potansiyeline
göre deðiþir; ya da piyasalarý dillere göre gruplara
ayýrabilir, örneðin Güney Avrupadaki gibi. Resimli
semboller göndericinin isteklerini iletmenin en kolay

Uluslararasý alanda, semboller arasýnda bölgesel
farklýlýklar olabilir. Örneðin Japonyada, ISO 780

yoludur ve bunlar kullanýlýrsa hatalý taþýmaya baðlý
kayýp ve zarar da kesinlikle azalacaktýr.

sembollerinde bazý farklýlýklar vardýr. Kýrýlacak Eþya
için Avrupadaki saðlam kadeh yerine burada kýrýk

Varil ve konteynýr gibi bazý ambalajlar tek

kadeh kullanýlýr. Islatmayýn sembolünde de þemsiye

kullanýmlýk olarak satýlsa bile, uygun þekilde

türleri ve yaðmur damlasý sayýsý dünyanýn bazý

temizlenerek ve/veya sterilize edilerek tekrar

yerlerinde deðiþiktir ama yine de resim evrensel

kullanýlabilir. Bu durumda imalatçýlar, bu ambalajlarýn

olarak bilinir.

genellikle tekrar kullanýldýðýný bilmelerine raðmen
bunlara Tek Kullanýmlýktýr, Tekrar Kullanýlamaz etiketi

ASTM D5445 1. semboldeki bazý farklýlýklar:

ANSI Z129.1
Tehlikeli maddeler için uyarý etiketleri Kimyasal
Madde Ýmalatçýlarý Birliði (CMA) ve Amerikan Kimyasal
Etiket Konferansý tarafýndan geliþtirilmiþ ve Amerikan
Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafýndan
Amerikan Ulusal Standartlarý (Z129.1) olarak kabul
edilmiþtir. Bu uyarý etiketlerinde kimyasal maddenin
adý, UYARI ya da TEHLÝKE gibi bir iþaret edici kelime,
parlayýcý ya da buharý zehirli gibi bir temel tehlike
ve tehlikeden kaçýnma ile ilgili uyarýlar bulunmalýdýr.
Tek bir terimin kullanýlmasý yeterli bilgi vermez çünkü
birçok kimyasal maddenin birden fazla tehlikesi
uyumlu olmayan malzemeleri de içermesidir. Örneðin,

NFPA 704

güçlü madeni asitler (hidroklorik asit) ve güçlü alkalin

Ulusal Yangýndan Korunma Derneði (NFPA) NFPA
704 adý verilen bir renk kodu sistemi geliþtirdi. Bu
sistemde dört bölüme ayrýlmýþ, renk kodlu bir elmas
var ve üstteki üç bölümde acil durum saðlýk
tehlikesinin (mavi), yangýn tehlikesinin (kýrmýzý) ve
reaktiflik tehlikesinin (sarý) derecesini gösteren
sayýlar kullanýlýyor. Alt bölümde ise sudaki reaktiflik,
radyoaktiflik, biyolojik tehlikeler ve diðer özel tehlikeler
belirtiliyor. Acil durum tehlikeleri 0 ile 4 arasýnda
deðiþen sayýsal bir ölçekte kullanýlýyor. 0=tehlike
yok, 1=hafif tehlike, 2=orta düzeyde tehlike, 3=þiddetli
tehlike, 4=çok þiddetli tehlike.

maddeler (sodyum hidroksit) aþýndýrýcýdýr ama bu
ikisi depolama veya kullanma sýrasýnda karýþýrsa
kuvvetli bir reaksiyon oluþur.

iþleyecek ve o konteynýrýn geliþen ekonomilerde gýda
ya da su koymada tekrar kullanýlmasý halinde açýða
çýkabilecek son derece zehirli kimyasallar içeren tek
kullanýmlýk konteynýrlar için bir sembol bulmak da
önemli bir sorundur. Bu konteynýrlar için aþaðýdaki

Uyarý Etiketi

mesajlarý taþýyan tek bir sembol bulmak gerekir.
 Tekrar kullanmayýn
 Tek Kullanýmlýktýr
 Su Koymayýn
 Gýda Koymayýn
Tehlikeli maddelerde o madde ile ilgili uyarýlarý
ASTM D5445e göre semboller için tercih edilen

içeren etiketler olursa, bunlar daha güvenle taþýnýp

renk siyahtýr. Eðer ambalajýn rengi sembolün net

depolanabilir. Kimyasal madde konteynýrýnýn içindeki

görünemeyeceði bir renkse, fon olarak tercihen beyaz

madde tamamen boþalana kadar tehlikeli madde

gibi uygun bir zýt renk kullanýlmasý önerilir. Bölgesel

etiketleri konteynýrdan sökülmemelidir. Tehlike Ýletiþim

veya ulusal yönetmeliklere göre þart deðilse, kýrmýzý

Standardýna göre kimyasal madde imalatçýlarýnýn

ve turuncu renk kullanýlmamalýdýr. Bu durum, turuncu

tehlikeli kimyasal madde içeren konteynýrlara uyarý

ve kýrmýzý renk kullanýlarak yapýlan tehlikeli madde

bilgisi koymasý gerekir. Etiketlerde sýk kullanýlan

sýnýflandýrmasý etiketlerinde akýl karýþtýrýcý olur.

terimler arasýnda yanýcý, aþýndýrýcý, parlayýcý, tahriþ
edici ve zehirli sayýlabilir. Kimyasal maddelere,

Ambalajlara genellikle menþe ülkenin ana dilinde
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tehlikelerini bildiren etiketler konmasý ile ilgili bazý

Tehlike derecelendirmesinde sýk kullanýlan iki sistem
þunlardýr:
 NFPA
 HMIS

maddelerin etiketlenmesinde en sýk kullanýlan
sistemlerden biridir. Bu sistemde renklerle, sayýlarla,
harflerle ve sembollerle tehlikeleri bildirmek için
standart etiketler kullanýlýr. HMIS kimyasal madde,
akut saðlýk tehlikesi, parlayýcýlýk, reaktiflik, kiþisel
koruyucu ekipman tanýmlarý ve kronik saðlýk tehlikesi
bilgisi veren beþ parçalý bir dikdörtgendir. Kimyasal
kimlik kimyasal isimle iletilir ve bu isim Malzeme
Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) yer alan ismin aynýsý
olmalýdýr. Akut saðlýk tehlikesi (mavi), reaktiflik (sarý)
ve parlayýcýlýk (kýrmýzý) bildirilir ve NFPA sistemine
benzer sayýsal derecelendirme kullanýlýr. Önerilen
kiþisel koruyucu ekipmaný belirtmek için harfler
kullanýlýr. Kronik saðlýk tehlikeleri kýsaltýlmýþ bir teknik
olabilir, örneðin etikete bir asterisk (*) konarak ilgili
MSDSye referans verilebilir veya etikette yeterli yer
varsa kronik bilgiler yazýlabilir.

vardýr. Diðer bir sorun da aþýndýrýcý teriminin birbiriyle

koyma konusunda ikilemde kalýr. Ambalaj malzemesine

ASTM D5445 5. semboldeki bazý farklýlýklar:

 imalatçý tehlike duyurusunda baþlýca yöntem olarak
renk kodlamasý kullanmamalýdýr
 resimler kolay tanýnma amacýyla kullanýlabilir ama
yazýlý açýklamalarýn yerini almamalýdýr. Sýk kullanýlan
üç grup resim þunlardýr:
 tehlike türleri
 giriþ yollarý
 kiþisel koruyucu ekipman
 tehlikenin þiddetini göstermek için sayý ve/veya
renklerle kodlama yapýlabilir
 tehlikenin derecesini göstermek için tehlike
derecelendirmesi yapýlabilir

kimyasal madde imalatçýsýnýn uyguladýðý gönüllü bir
etiketleme standardý yayýnladý (ANSI Z129.1). Bu
standartta aþaðýdaki hususlar istenmektedir:
 iþaret edici kelimeler  TEHLÝKE, UYARI, DÝKKAT
 çok zehirli maddelere ZEHÝR ibaresi konacaktýr
 insanlara fiziksel zarar gelmesini önleyen tedbirler
 maruziyet halinde yapýlacaklar
 acil durum tedavisi için doktorlara verilen bilgiler
 yangýn ya da kimyasal döküntü halinde yapýlacaklar
 kimyasalýn taþýnmasý ve depolanmasý ile ilgili
talimatlar
Diðer etiketleme þartlarý:
 basit ifadeler
 Ýngilizce dili mecburi, diðer diller isteðe baðlý

Hava Nakliyesine Uygundur
iþareti

NFPA sembolü

NFPA elmasý özellikle acil durum müdahale
personeli tarafýndan ve acil durum planlanmasýna
kullanýlýr ve iþle ilgili tehlikeler ve uyarý bilgileri
konusunda yeterli olmaz. NFPA sistemi, personeli
o kimyasala ait tehlikenin derecesi konusunda
uyarmaya yarar ve depolama gereklerine ve acil
durum ekipmanýna dikkat çeker.

Hava Nakliyesine Uygun
Deðildir iþareti

SONUÇLAR
Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi Etiketi

DOT

Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü (ANSI) birçok

2000  2003 döneminde, Michigan Eyalet
Üniversitesinin desteklediði Federal Havacýlýk Ýdaresine
ait bir çalýþmasýnýn sonuçlarý havayolu ile sevk
edilecek sývý kimyasallara ait ambalaj performansý
þartlarýnýn kara nakliyesine göre daha aðýr olduðu
görüldü. Hava nakliyesinde sýzýntý þeklindeki
bozulmalar da kara nakliyesine göre daha fazla
oluyordu. Hava Nakliyesi Derneði ve ABD Ulaþtýrma
Bakanlýðý tarafýndan, havayolu ile sevk edilen tehlikeli
madde ambalajlarýna ait Havaya Uygunluk Ýþaretleri
geliþtirildi. Bunlar daha sonra Michigan Eyalet
Üniversitesindeki Daðýtým Ambalajý Konsorsiyumunun
yaptýðý bir çalýþmada ASTM D5445e önerildi. Bu
çalýþmanýn baþlýca amacý tehlikeli sývý maddelerdi ve
þekil 5teki semboller ambalajýn hava nakliyesine
uygunluðunun görsel olarak doðrulanmasý amacýyla
önerildi. Bu iþaretler düzenleyici þartlarýn yerini
alamaz ama bunlara ilave olur ve ASTM tarafýndan
2003 yýlýnda kabul edilmiþtir.

Ulaþtýrma Bakanlýðý (DOT) tehlike etiketleme
sisteminde o maddeye ait baþlýca tehlikeyi anlatan
bir sembolün ve bir terimin bulunduðu renk kodlu
bir elmas kullanýlýr. DOT tehlike sýnýflarý arasýnda
patlayýcý, gazlar (parlayýcý, parlayýcý olmayan, aþýndýrýcý
ve zehirli), parlayýcý sývýlar, parlayýcý katýlar, oksitleyiciler,
zehirler, radyoaktif maddeler ve aþýndýrýcýlar sayýlabilir.
Birçok kimyasal madde DOTa göre tek bir önemli
tehlike ile derecelendirilir ama bazý kimyasallarýn yan
tehlike kategorileri de vardýr. DOT sistemi tehlikeli
maddelerin taþýnmasýnda kullanýlýr.

Ambalaj performansýný sevkýyat öncesi test etme
metotlarý ve uygulamalarý uygun iþaret ve uyarýlarla
beraber kullanýlýrsa, hasar almaya yatkýnlýk veya
yaralanmayla sonuçlanan kaza olasýlýðý azalýr. Bu
uygulamalar kullanýcýya þu þekilde yardýmcý olur:
 mallarýn normal nakliyesi, depolanmasý ve taþýnmasý
sýrasýnda hasarý önleyerek
 kullanýcýya güvenlik saðlayarak (imalatçý, nakliyeci,
tüketici)
 çevreyi koruyarak
Daha ayrýntýlý bilgi için lütfen ilgili ASTM, ANSI, NFPA,
HMIS ve DOT kurumlarýnýn web sitelerini inceleyiniz.

HMIS
Ulusal Boya ve Kaplama Derneðinin (NPCA) Tehlikeli
Madde Bilgi Sistemi (HMIS) tehlikeli kimyasal

DOT Tehlike Etiketleri
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