
Etiketi Okuyun! 
  

Evdeki Deterjan ve Temizlik 
Ürünlerinin Güvenli Kullanımı 
Hakkında Bilmeniz Gerekenler 

 Ev tipi temizlik ürünlerinin üzerinde yeni uyarı 
işaretleri görebilirsiniz.  
 Görmeye alışık olduğunuz sembol ve güvenlik 
bilgilerinin bazılarının değişmiş olduğunu fark 
edebilirsiniz. 
 Bu durum ürünün kendisinin değiştiği 
anlamına gelmemektedir. Ayrıca bu değişiklikler 
bazı ürünlerde yapılmayabilir.  
 Bu kitapçık, ürünlerin güvenli bir şekilde 
kullanılmaya devam edilmesi için gereken tüm 
değişiklikleri açıklamaktadır. 

HER ZAMANKİ GİBİ, 

LÜTFEN ETİKETİ OKUYUN. 

VERİLEN TALİMATLARA UYUN.  



Etiketi Okuyun 

  

Deterjanlar ve temizlik ürünleri evdeki temizlik ve hijyenin 

sağlamasında kullanılan en temel araçlardır. Ancak bazı 

ürünlerin yanlış kullanımı kazalara ya da istenmeyen 

durumlara neden olabilmektedir. Bu nedenle ürünlerin 

etiketlerinin okunması ve doğru anlaşılması önemlidir.  

  

Yakın zamanda ev tipi temizlik ürünlerinin üzerinde yeni 

zararlılık işaretleri görülmeye başlanmıştır. Bu işaret 

değişimleri aşamalı olarak gerçekleşecektir. Bu sebeple 

raflardaki ürünlerde bir süreliğine hem eski hem de yeni 

sembolleri görebilirsiniz. 2018 itibarıyla tüm ürün 

etiketlerinde yeni semboller bulunacaktır. 

 

Etiketlerin üzerinde değişen bilgiler yalnızca 

yasal güvenlik bilgileridir. 

 

Yeni Semboller   

 
Büyük olasılıkla deterjan ve temizlik ürünlerinin etiketleri 
üzerinde bulunan siyah – turuncu tehlike sembollerini 
biliyorsunuzdur. Bu semboller ve beraberindeki açıklamalar 
kullandığınız ürünün oksitleyici, yüksek veya şiddetli 
parlayıcı, zehirli,  zararlı, tahriş edici, aşındırıcı veya çevreye 
zararlı bir etkisinin olup olmadığını anlamanızı sağlar. 

 



Ayrıca deterjan ve temizlik ürünleri ile ilgili olmayan 

semboller de vardır. 

ESKİ YENİ 

Yeni zararlılık işaretleri eski işaretlerden sadece şekil ve 
renk olarak farklıdır. 



Sembol değişimlerinin yanı sıra iki 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. 

Turuncu zemin üzerine siyah çarpı işareti 
artık kullanılmamaktadır.  

Yeni Uyarı Kelimeleri 
 

Yeni semboller yeni uyarı kelimeleri ile birlikte 
kullanılacaktır. 

 Uyarı:  Az şiddetli zararlılıkları belirtir. 

 Tehlike:  Daha şiddetli zararlılıkları tehlikeleri belirtir. 

Bu uyarıları kazalardan korunmak için güvenli kullanım 
önerileri sunan açıklamalar takip edecektir:  
              Zararlılık Cümlecikleri 
          (Örnek: <<Deride tahrişe neden olur >>) 
              Önlem Cümlecikleri 
          (Örnek: <<Çocuklardan uzak tutunuz>>)  
 



 

İşte Örnek Bir Etiket 
 

Aşağıda tek bir yüzey temizleyicisi ürününe ait eski ve yeni 
yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan iki etiket örneği 
bulabilirsiniz. 

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? 
  

Avrupa Birliği ve Türkiye’de, kimyasalların ve bunları ihtiva 
eden ürünlerin tüm dünyada aynı şekilde 
kategorilendirilmesini ve etiketlenmesini garanti altına 
almak için, Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilmiş yeni bir 
sistem uygulamaya konuluyor. 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. 
 
Eski sistemde herhangi bir zararlılık sembolü 
gerektirmeyen bir ürün için yeni sistemde bir sembol 
kullanılıyor olabilir. Bu durum ürünün değiştiği ya da 
kullanılmasının daha az güvenli olduğu anlamına gelmez. 
 
Semboller ve ifadeler ürünün içindeki zararlı maddelere ve 
bu maddelerin verebileceği zararlılıkların ne olduğuna dikkat 
çekmek için kullanılır. Ancak ürünü etikette belirtilen 
talimatlara uygun bir şekilde kullandığınızda bu 
zararlılıklardan dolayı risk altında olduğunuz anlamına 
gelmez. 
 
Bir kimyasalın “zararı” kimyasalın kendinde olan olumsuz 
etki yaratma özelliğidir. Risk ise bu olumsuz etkilerin 
kimyasalın kullanımı sırasında ortaya çıkabilme ihtimalidir. 
Örneğin; karşıdan karşıya geçmek kaza ile sonuçlanabileceği 
için kişiye zararı olabilecek bir harekettir. Ancak yolun her iki 
tarafını da kontrol ederek geçtiğinizde bu zararlılık riski 
oldukça düşüktür. 



Herhangi bir zarara yol açabilecek kimyasal zararlılık riskini 
en aza indirmek için yapılabilecek birçok şey vardır. Ancak 
en önemli tavsiye aynı zamanda en basit olandır: 

 

Ürünleri Kullanmadan Önce Daima Etiketlerini 
Okuyun! 

 
Etiketler önemli bilgiler içermektedir. Bir ürünü güvenli 
olarak kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin: 
  
•Etiketi inceleyin. 
•Sembol ve açıklamalarla belirtilmiş herhangi bir zararlılık 
var mı? 
•Dikkatlice okuyun ve tavsiyelere uyun. 
•Eldiven giymek gibi alınması gereken önlemler var mı? 

Ürünü talimatlarına uygun olarak kullanın. 

Birçok ev içi ürününün etiketinde burada açıklanan 

sembollerden farklı birçok sembol bulunur. Bu semboller 

Avrupa ve Türkiye’deki bazı üreticiler tarafından organize 

edilen gönüllü bir girişim tarafından ürünün bir bakışta nasıl 

kullanılacağının anlaşılması için düzenlenmiştir: 

Yedek içeriği yalnızca orijinal kabına aktarınız. Başka bir kaba 
aktarmayınız.  

Ne Yapabiliriz? 



TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN DOĞRU  VE 
GÜVENLİ KULLANIMI  HAKKINDA DAHA 

FAZLA BİLGİ EDİNMEK  İÇİN  
www.ktsd.org.tr ADRESİNİ ZİYARET 

EDEBİLİRSİNİZ. 
 

KTSD tarafından  A.I.S.E.’nin  www.aise.eu sitesinde bulunan “Read the label! 
What you need to know to ensure safe use of detergents and cleaning products 
in the home” dokümanı temel alınarak uyarlanmıştır. 
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