
Kasım 2012 “Sorunu Bul” Beacon yarışmasından olan sağdaki 
resim, birbirine tıpatıp benzeyen bir dizi pompaları göstermekte. 
Fotografta görünür bir şekilde etiketlendikleri belli değildir. Bu 
pompalardan biri mekanik bir işlem yapılması için hazırlandığı
söylenseydi, doğru pompada çalıştığından nasıl emin olabilirdin?

Etiket eksikliği bir iş güvenliği sorunu olabilir, ve yetersiz veya 
kafa karıştırıcı etiket veya bilgilendirme tabelaları daha büyük bir 
sorun olabilir. Aşağıdaki fotoğraflar proses tesisleri ve günlük 
hayattan alınan kafa karıştırıcı etiket veya tabelala örnekleridir. 
Tesislerinizde kafa karıştırıcı etiket ve tabelalar varmı?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Üretim personeli için mesajlar

İş güvenliği için anlaşılır etiketler ve tabelalar kullanın!

Etiket ve tabelalarınız kafa karıştırıyor mu?

www.aiche.org/ccps

Mart 2013

� Etiketlenmemiş ekipmanlar, eksik etiketler veya 
okunmayacak şekilde hasarlı etiketlere dikkat edin. Eğer 
münkünse etiketleri tamir edin, veya sorunu çözebilecek 
kişilere raporlayın.
�Bu fotograflara benzeyen karmaşık etiket ve tabelalara 
dikkat edin ve onların düzeltimesini sağlayın.
� Tesisteki ekipman etiketleme ve tanımlamaların, işletme 
prosedürlerinde, bakım prosedürlerinde, acil durum 
prosedürlerinde ve diğer tesis dökümanlarınde kullanıllmış
tanımlamalar ile aynı olduğunu teyit edin.
� Etiketlemeleri elle yazılan notlarla değiştirerek ya da 
diğer geçici etiketlemelerle kafa karışıklığına sebep 
olmayın. Bir etiketin değiştirilmesi gerekliyse, düzgün bir 
etiket kullanın, ve değişimin yönetimi incelemesi 
yapılmasını göz önünde bulundurun.
� Tesisinizde kimyasalların isimlerini veya kısaltmalarını
tutarlı bir şekilde kullanın. Örnek olarak, “MMA”; bir 
tesiste “Methyl Methacrylate” manası, başka bir tesiste 
“Monomethylamine”, başka tesiste ise tamamen farklı bir 
mana taşıyabilir. Malzemeler için herzaman doğru kimyasal 
adını kullanın. Tesiste etiketlerin ne manaya geldiğini 
herkesin bildiğinden emin olun!

Ne yapabilirsiniz?

Bu borulardaki birbirine 
benzeyen etiketlerin, bir 
depolama tankına yanlış
malzemenin boşaltılmasında 

payı oldu. Oluşan kimyasal 
tepkimede 6 kişinin zarar 
görmesine sebeb olan zehirli 
gaz ortaya çıktı. Nisan 2012 
Beacona bakınız.
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Beacon, çoğunlukla: Arapça, Afrikaanca, Çince, Danca, Flemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Gucaratice, İbranice, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, 
Marathice, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portegizce, Rumence, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Teluguca, Tayca, Vietnamca ve Türkçe dillerinde bulunabilir.


