
Etiketi Okuyun!

Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Endüstriyel 
ve Kurumsal Kullanıcıları İçin Hazırlanan 

Bilgilendirme Kitapçığı 

Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili
güncellenen Yönetmeliğin (Maddelerin ve Karışımların
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik, SEA) uygulamaları nedeniyle, yeni uyarı
etiketleri kısa süre içinde endüstriyel ve kurumsal ürünler
üzerinde görülecektir.

Görmeye alışkın olduğunuz tüm tehlike sembolleri, risk ve
güvenlik bilgilerinin değişebileceğini ancak bunun, ürünlerin
farklı olduğu anlamına gelmediğini belirtmek gerekmektedir.

Bu kitapçık, deterjanların ve temizlik ürünlerinin güvenli
kullanımını sağlamaya yardımcı olmak için söz konusu
değişiklikleri açıklamaktadır.

HER ZAMANKİ GİBİ,

LÜTFEN ETİKETİ OKUYUN.

VERİLEN TALİMATLARA UYUN.



Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik (SEA) Nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından Küresel Uyumlaştırılmış
Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi (The Globally Harmonised
System of Classification and Labelling, GHS) adında kimyasal
maddeler ve karışımlar için yeni bir sınıflandırma ve
etiketleme sistemi yayımlamıştır.
CLP Tüzüğü (Classification, Labelling and Packaging of
Substances and Mixtures) GHS’nin Avrupa Birliği’ndeki
uygulamasıdır. Türkiye’deki uygulama ise Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.
Bu Yönetmelik deterjanlar ve temizlik maddeleri dâhil olmak
üzere tüketici, endüstriyel ve kurumsal kullanım için mevcut

tüm kimyasalları etkilemektedir.

CLP Tüzüğü;

 Maddeler için 1 Aralık 2010

 Karışımlar için 1 Haziran 2015

SEA Yönetmeliği;

 Maddeler için 1 Haziran 2015

 Karışımlar için 1 Haziran 2016

itibarıyla zorunlu hale gelmiştir.

Bu tarihlerden önce eski etiketlerle piyasaya arz edilen
maddeler ve karışımlar, Avrupa Birliği için sırayla 1 Aralık 2010
ve 1 Haziran 2015 tarihlerinden itibaren 2 yıl daha piyasada
bulunabilmektedir. 2017 itibarıyla ise tüm ürün etiketleri yeni
zararlılık işaretlerini taşıyor olacaktır. Türkiye’de ise bu tarihler
sırasıyla 1 Ocak 2017 ve 1 Haziran 2018’dir.



SEA Zararlılık İşaretleri

GHS07: Ünlem İşareti GHS02: Alev

GHS05: Aşındırıcı Madde GHS09: Çevre

GHS03: Daire Üzerinde Alev GHS04: Gaz Tüpü

GHS06: Kafatası ve Çapraz 
Kemikler

GHS08: Sağlık 
Tehlikesi



Yeni Zararlılık İşaretleri

Deterjanların ve Temizlik Ürünlerinin üzerindeki siyah –

turuncu sembolleri büyük ihtimalle biliyorsunuzdur.

Tehlike sembolleri, kullandığınız ürünlerin oksitlendirici,

yüksek veya aşırı oranda alevlenebilir ya da alevlenebilir,

zehirli, aşındırıcı, tahriş edici veya çevre için tehlikeli

olduğunu gösterir.

Yeni zararlılık işaretleri eski tehlike işaretlerden sadece şekil

ve renk olarak farklıdır. Bu yeni işaretler taşımacılık

mevzuatında yer alan işaretlerle daha benzer bir hale

gelmiştir.

İki tane tamamen yeni zararlılık işareti uygulamaya girmiştir:

Ciltte tahriş veya hassaslaşma, ciddi göz tahrişi veya ürünün 

yutulduğu takdirde zararlı olabilmesi gibi sağlık açısından 

zararlılıkları belirtir.

Sağlık açısından daha şiddetli zararlılıkları belirtir.

Ayrıca yeni zararlılık işaretlerine yeni kelimeler eşlik

edecektir:

 Uyarı: Çok şiddetli olmayan zararları belirtir.

 Tehlike: Daha şiddetli zararları belirtir.



İşte Bir Etiket Örneği

NOT: Yukarıda verilen örnekler yalnızca görsel anlatım için kullanılmıştır. Ürün

ambalajları üzerinde yer alacak işaret ve etiket büyüklükleri Yönetmelikte

belirtilen özel gerekliliklere göre belirlenmektedir.



Biliyor muydunuz?
CLP Yönetmeliği Avrupa’da Tehlikeli Maddeler Direktifi
(DSD) ve Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi’nin (DPD); Türkiye’de
ise SEA Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin (SAE) yerini almıştır.

Avrupa Birliği’nin CLP Tüzüğünü ve Türkiye’nin SEA
Yönetmeliğini uygulamaya koymasındaki amaç, maddelerin ve
karışımların küresel olarak aynı şekilde sınıflandırılması ve
etiketlenmesini sağlamaktır. Eskiden, bir ürün bir bölgede
zehirli olarak sınıflandırılabilirken başka bir bölgede böyle
sınıflandırılmıyordu. Aynı zararlılığı belirtmek için farklı
semboller kullanılıyordu. Hatta bazı ülkelerde bir sınıflandırma
sistemi dahi bulunmamaktaydı.

SEA Yönetmeliği ile birlikte kabul edilen değişiklikler aşamalı
olarak uygulamaya girmektedir. Bu, –kısıtlı bir süre için– DPD
ve CLP (Avrupa Birliği) ya da SAE ve SEA (Türkiye) etiketlerinin
piyasadaki ürünlerde birlikte kullanılabileceği anlamına
gelmektedir. 2017 itibarıyla (karışımlar için) tüm ürün
etiketlerinde “yeni” zararlılık işaretlerine geçilmiş olması
gerekmektedir.

Eski SAE Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak
sınıflandırılmayan ürünlerin SEA yönetmeliği kapsamında
zararlılık işareti ile etiketlenmesi mümkündür. Bu durum
ürünün değiştiği anlamına gelmez, sadece yönetmeliklerin
sınıflandırma kurallarının farklı olduğu anlamına gelir. SAE
Yönetmeliğinden SEA Yönetmeliğine geçiş ile sınıflandırılma
kuralları daha da sıkılaştırılmıştır.

Ayrıca, herhangi bir zarara neden olabilecek kimyasalın
zararlılık riskini en aza indirmek için öneriler verilebilmektedir.
Bu sebeple, yeni zararlılık işaretleri, “Koruyucu eldiven
giyiniz.” gibi uyarı cümleleri ile beraber kullanılacaktır.



Neler Yapabiliriz?

Deterjan ve bakım ürünleri üreticilerinin size verebileceği en

önemli tavsiye, aynı zamanda ürünleri kullanmanın en kolay

yoludur:

ÜRÜNLERİ KULLANMADAN ÖNCE 

DAİMA ETİKETLERİNİ OKUYUN!

Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu okuyun.

Bir ürünü güvenli bir şekilde kullanabilmek için, aşağıdaki

adımları takip edin:

 Etiketi okuyun.

Ürünün tehlike sınıfı nedir?

 Güvenlik bilgi formunu bulun ve okuyun.

Eldiven kullanmak gibi almam gereken herhangi bir

önlem varmı?

 Ürünü kullanma talimatına uygun olarak kullanın.

KTSD tarafından  A.I.S.E.’nin www.aise.eu sitesinde bulunan “Read the label! 
Information for industrial and institutional users of detergents and cleaning 
products” dokümanı temel alınarak uyarlanmıştır.
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