
GHS 
Küresel Uyumlaştırılmış Sistem



ETİKETLER
TEHLİKE İLETİŞİMİ
İlgili kitle için doğru ve kolay anlaşılabilir bilgi.

Üreticinin/tedarikçinin/dağıtıcının tanıtım bilgileri.
Ürünü/ maddeyi tanımlayıcı bilgiler.       
Tehlike İşaretleri
Uyarı ifadesi: “TEHLİKE” “UYARI”
Tehlike ifadesi: Her tip ve kategori için tehlikeyi 
tanımlayan cümleler: 

Deride tahrişe yol açar”
Sucul organizmalar için toksiktir”

Önlem ifadesi



Yeni Tehlike İşaretleri

AB GHS



GHS etiketinde bulunması
 gerekli bilgiler

1- Üreticinin/tedarikçinin/dağıtıcının tanıtım bilgileri
İsim, adres ve telefon numarası

2- Kimyasal ürünle ilgili tanımlayıcı bilgiler
Ürünü tanımlayıcı bilgiler GBF ile aynı olmalıdır. Eğer 
söz konusu ürün bir karışım ise, etiket karışımın içinde 
bulunan insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri 
belirlenmiş tüm bileşenlerle ilgili uyarıları içermelidir. 
Yetkili Otorite tüm bileşenlerle ilgili uyarılar eklemeyi 
zorunlu tutabilir. Eğer söz konusu ürün sadece iş
yerinde kullanılmak üzere üretilmişse ürün tanımlayıcı
bilgiler etikette değil GBF’nda yazılabilir. Kimyasal 
ürün tanımı Gizli Şirket Bilgileri ile ilgili normlarla 
korunmuştur.



3- Tehlike İşaretleri

GHS TEHLİKE İŞARETLERİ



4- Uyarı
Etiketi okuyan kişinin tehlikenin ciddiyetini kolay ve 
hızlı

 
bir şekilde gösterir. GHS’de ‘Tehlike’ kelimesi  

yüksek durumlarda kullanılırken ‘Uyarı’ kelimesi 
daha az riskli durumlarda kullanılır.

ZORUNLU 
KELİMELER / 
 SEMBOLLER  

 

ZORUNLU OLMAYAN 
KELİME / 

SEMBOLLER  
 

UYGULANDIĞI DURUMLAR  
 

 
HER ZAMAN 

 
GÖZ VE CİLT TAHRİŞİ 

CİLT HASSASİYETİ YA DA GÖZ 
VE CİLT TAHRİŞİ 

TEHLİKE DİKKAT HER ZAMAN 
 



5- Tehlike ifadesi
Tehlike tipini tanımlayıcı ve riskleri 
belirten cümlelerdir, belli bir sınıfa ve 
kategoriye dahildirler. 

6- Önlem ifadesi
Tehlikeli bir ürünün yol açabileceği yan 
etkileri azaltmayı veya önlemeyi 
amaçlayan ve tedbirler konusunda 
kullanıcıyı bilgilendiren tavsiyelerdir. 



Kimyasal ürünü içeren bütün 
ambalajlar, kullanılacağı yere 
ulaşana kadar etiketli 
olmalıdır;



Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Tehlike

Solunması
 halinde 

öldürücüdür

Tehlike

Solunması
 halinde 

öldürücüdür

Tehlike

Solunması
 halinde 

toksiktir

Uyarı

Solunması
 halinde 

zararlıdır

Pictogram yok

Uyarı

Solunması
 halinde 

zararlı
 

olabilir

TEHLİKE UYARI

Yüksek
 

kategori Düşük
 

kategori

AKUT TOKSİSİTE: SOLUNUM



Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Tehlike

Cilt ile 
temasında 
öldürücüdür

Tehlike

Cilt ile 
temasında 
öldürücüdür

Tehlike

Cilt ile 
temasında 
toksiktir

Uyarı

Cilt ile 
temasında 
zararlidir

Pictogram yok

Uyarı

Cilt ile 
temasında 
zararlı

 
olabilir

AKUT TOKSİSİTE: CİLT



Akut Toksisite (Oral)
Akut Toksisite 
(Oral) Sembol

Tehlike

 

ifadesi Önlem ifadesi Uyarı

 

ifadesi

Elleçle

 
me

Taşım

 
a

Kategori 1
< 5 mg/kg

Yutulması

 
halinde 
öldürücüdür

Henüz 
uyumlaştırılma

 
dı

Tehlike

Kategori 2
>  5 -

 

< 50 
mg/kg

Yutulması

 
halinde 
öldürücüdür

Henüz 
uyumlaştırılma

 
dı

Tehlike

Kategori 3
> 50 -

 

< 300
mg/kg

Yutulması

 
halinde
toksiktir

Henüz 
uyumlaştırılma

 
dı

Uyarı

Kategori 4
> 300 -

 

< 2.000
mg/kg

Sembol 
yok

Yutulması
zararlıdır

Henüz 
uyumlaştırılma

 
dı

Uyarı



Mevcut AB Etiketi



GHS Etiketi



TAŞIMACILIK
 

TEHLİKE İŞARETLERİ



GHS
 

TEHLİKE İŞARETLERİ











AB DIŞINDAKİ FİRMLAR 
İÇİN REACH KAPSAMINDA 

AB PAZARINA ERİŞİM 
ŞARTLARI



REACH bir AB Tüzüğüdür: 
Sadece REACH sistemine 
kayıtlı maddeler AB’de 
pazarına girebilir. (eğer 
muhafiyet kapsamında 
değilse)



REACH şu anda yürürlüktedir ve 
AB’deki tüm kimyasal üreticilerini ve 
ihracatçılarını

 
direk etkilerken, alt 

kullanıcıları
 

da dolaylı
 

olarak 
etkilemektedir.

AB dışındaki madde ve karışım 
üreticilerinin ürünlerini AB’ye ihraç 
etmek istemeleri durumunda 
REACH’ın şartlarını

 
yerine getirmekle 

yükümlüdürler, yani, madde kayıtlı
 olmalıdır. 



AB dışındaki üreticiler, ürettikleri 
maddelerin Avrupa Kimyasallar Ajansı’na 
kaydını

 
aşağıdaki üç

 
seçenekten biri ile 

gerçekleştirebilir:

AB sınırları içinde bulunan kendi firmaları
aracılığıyla.

İthalatçılar aracılığıyla.

Şirket tarafından belirtilmiş bir “Tek 
Temsilci” aracılığıyla.



İlk seçenek: 

AB sınırları içinde bulunan kendi firmaları
 aracılığıyla kayıt

AB dışındaki her şirketin 
AB’de bir firması

 
yok!!!



İkinci seçenek: 
ithalatçı firma aracılığıyla kayıt ettirmek

Bir müşteri kayıt işlemini tamamladıktan sonra maddeyi satın alıp AB’ye 
ithal eder. Bu durumda müşteri bir ithalatçı

 

olur ve AB pazarına soktuğu 
madde ile ilgili REACH’ın öngördüğü şartları

 

yerine getirmekle yükümlüdür.  

AB dındaki bir şirket için dezavantajları:

Eğer bu şirket AB’nde çok şirkete veya çok sayıda madde satıyorsa çok fazla 
ithalatçıya ihtiyacı olacaktır: Bu durum koordinasyonu ve diğer şirketlerle 
iletişimi zorlaştıracaktır.
AB dışındaki üreticiden mal alan AB’deki tüm müşterinin ithalatçı olmaları
gerekecektir. (bunun için yapılması gereken tüm işlemler ve masrafları
üstlenerek), ya da müşterilerin sadece bir ithalatçıdan satın alması gerekir (bu 
şekilde bu maddeyi AB dışından satın alan tek temsilci firmaya dönüşür. Bu 
firmanın bu maddeyi AB dışındaki şirketten alımı durdurması durumunda şirket 
artık AB’de satış yapamaz. Bu durumda ithalatcı bu maddeyi istediği AB 
dışındaki herhangi bir üreticiden satın alabilir.
Pazara ait gizli bilgi; üreticinin tedarik zinciri süresince madde kontrolsüzce 
nakil edilebilir.    
Bu ihtimal AB’ye az miktarda ve az müşteriye madde satımı halinde uygun 
olabilir.



Üçüncü Seçenek: 

REACH, AB dışındaki üreticilere bir “Tek 
Temsilci” ile anlaşma imkanı sağlıyor

Bu seçenek AB dışındaki 
üreticiler için en iyi fırsatları

 sunan seçenektir, çünkü 
Avrupa’daki tüm müşterilere 
sınırsız satış

 
imkanı

 
sağlar!!! 



Tek Temsilci

AB dışında bulunan özel veya tüzel şahısların, AB’ye 
satmak üzere eşya ve madde üretmeleri ya da formule 
etmeleri durumunda, her iki tarafın da anlaşması ile, AB 
dahilinde bir özel veya tüzel şahsı kendi tek temsilcisi 
olarak göstermeleri gerekir, bu şahıs ithalatçıların 
sorumluluklarını üstlenir.
Ayrıca bu temsilci bu Tüzük’de belirtilmiş ithalatçılara 
ait tüm sorumlulukları üstlenmekle yükümlüdür. Bunun 
için temsilcinin madde kullanımıyla ilgili yeterli tecrübe 
ve bilgi sahibi olması ve bunun yanında ithal edilen 
madde miktarı, satın alan müşteri ve  güncellenmiş GBF 
verileri hakkında gerekli tüm bilgileri elinde 
bulundurması gerekir.  
Eğer AB dışındaki üretici Tek Temsilci belirlediyse bunu 
tedarik zincirindeki tüm ithalatçılara bildirmekle 
yükümlüdür. Bu şekilde ithalatçılar Tüzüğe göre 
kendilerini alt kullanıcı olarak tanımlamalıdır.



Tek Temsilci ile anlaşan AB dışındaki 
üreticilerin avantajları:

Üreticinin AB’de bir ortak yada kendine 
bağlı bir şirkete ihtiyacının olmaması.
Müşterilerini herhangi bir kayıt işlemine 
mecbur etmemesi: bu durum satış işlemini 
kolaylaştırır.
Bu şekilde gizli bilgiler sadece kendi doğal 
ortağı olacak Tek Temsilci’ye bildirilir.
Madde kayıt işlemiyle ilgili kontrol direk 
olarak üreticinin kendi elinde olur.



AB’deki müşterilerde (ithalatçılar) 
Tek Temsilci aracılığıyla yapılan kayıttan 

karlı çıkar:

Aldıkları maddeyi kendileri kayıt ettirmek 
yerine kayıtlı madde satın alarak kayıt 
masraflarından ve işlemlerinden muaf olurlar.

Bu sayede müşteriler kayıt işleminin bir 
gereği olan ayrıntılı bilgi edinme ihtiyacından 
ve bu uğurda kaybedilen zamanın getireceği 
masraflardan muaf olurlar.

Müşterilerin, kayıt eden firma olmak yerine, 
alt kullanıcı olarak çok daha az sorumluluğu 
olur.



Tek Temsilci ne yapmalıdır?

REACH’nın getirdiği sorumlulukları AB 
dışındaki firma adına yerine getirir.

REACH’in güncellemelerinden AB dışındaki 
firmayı haberdar eder.

Tedarik zincirini, müşterileri ve AB dışındaki 
şirketin ürettiği ürünler hakkında bilgi 
sahibi olur.



Kayıtlı madde hakkındaki bilgileri her zaman 
güncellemek.

Tedarik zincirini GBF’nun güncellemeleri 
hakkında bilgilendirmek.

Madde üreticisi olarak REACH’ın şartlarını yerine 
getirmek:

Maddenin kaydı için REACH’ın şartlarını yerine getirir. 
(önkayıt ve kayıt dosyasını gönderir)
Kayıt için veri paylaşımı, izin talebi (gerekirse), 
sınıflandırma ve etiketleme bildirimi gereklerini yerine 
getirir.
Madde kullanımından kaynaklanabilecek risklerin 
tanımlanmış, kontrol altına alınmış ve belgelenmiş
olmasını sağlar (GBF).



SONUÇ: 
AB dışındaki şirketlerin AB’ye satış

 yapabilmek için her zaman bir ithalatçı
 

ya 
da bir Tek Temsilci’ye ihtiyacı

 
vardır: 

Şu zamana kadar AB dışında olup Avrupa’ya madde satan ve bu işlemi 
devam ettirmek isteyen her şirketin 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren şu 
vasıflara uyan birine ihtiyacı

 

vardır:

a) AB’de bir şube (Tek Temsilci yükümlülüğünü yerine getirecek)
b) AB’de kendine bağlı

 

başka bir şirket (Tek Temsilci yükümlülüğünü yerine 
getirecek)

c) AB’de bir müşteri (İthalatçı

 

yükümlülüklerini yerine getirecek)
d) AB’de bir Tek Temsilci

AB kapsamı dışındaki üretici sadece a, b ve d durumlarında ürettiği 
maddenin kaydının sahibi olacak ve maddeyi tüm Avrupa içinde 
satabilecektir.

c durumunda kaydın sahibi ithalatçı olacak ve AB dışındaki üretici maddeyi 
Avrupa içinde sadece bu firmaya satabilecektir. Bu durumda ithalatçı
maddeyi AB dışından istediği  herhangi bir şirketten alabilecektir.



Teşekkür ederim

Pedro Guerra                     Regional Activity Centre for Cleaner Production
B&B Asesores Mediterranean Action Plan
C/Ganduxer 5-15, L. 5
08021 Barcelona (Spain)                         Dr. Roux, 80 - 08017 Barcelona
Tel. 932414118                                        Tel. +34 93 553 87 90
bb@bbasesores.com http://www.cprac.org

mailto:bb@bbasesores.com
http://www.cprac.org/
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