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Ek–1: Bu Yönetmelik Kapsamında Uçucu Madde İhtiva Edebilen Ürünler 
 

1 Tiner ve boya incelticileri  
2 Su bazlı olmayan yapıştırıcılar  
3 Solventler  
4 Cila ve boya çıkarıcıları 
5 Maket yapıştırıcıları 
6 Lastik tutkalları 
7 Sprey boyalar 
8 Yazı düzeltici sıvılar 
9 Cila ve vernikler 

10 Ayakkabı boyaları 
11 Kokulu silgiler 
12 İşaretleyici kalemler 
13 Resim boyaları 
14 Kokulu defterler 
15 Oyun hamurları 
16 Uçan balonlar 
17 Uçucu madde ihtiva eden diğer kırtasiye malzemeleri 
18 Uçucu madde ihtiva eden diğer yapıştırıcılar ve teknik eğitim malzemeleri 
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 Ek–2:  İşyerlerinde verilecek “Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının 
Korunması Eğitimi” konu başlıkları 

 
a) Uçucu maddeler ile uçucu maddelerin sağlık üzerine etkileri ve bağımlılık riski, 
b) Bu maddelerle çalışma esnasında ortaya çıkacak mesleki risklerden korunmak 

amacıyla alınması gerekli önlemler, 
c) Genel sağlık bilgisi kuralları, 
ç) Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları, 
d) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması 

gereken işler, 
e) Acil yardım teknikleri, 
f) Parlama, patlama ve alevlenme gibi yangın ile ilgili konular. 
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Ek–3: Üretim Yerlerinde Kullanılacak Uyarı Levhalarının Özellikleri (ÖRNEK 1): 
 

a) Uyarı, asgari A4 boyutunda, beyaz zeminli, yasal uyarı yazısı sürekli ve kalıcı olmak 
kaydıyla kâğıt veya süreklilik arz eden uygun bir materyal üzerinde yer alır.  

b) Köşeleri oval kırmızı renkli çerçeve ile çerçevelenir, 
c) Baskı yapılan alanın üstte kalan yüzde yirmibeşlik kısmında; siyah renkli “18” ibaresi 

ile bu ibarenin altında büyük harflerle yazılmış “YAŞ ALTI” ibaresinin, ortasından soldan 
sağa doğru çapraz şekilde bir kırmızı çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı 
bulunduğu grafikten oluşan onsekiz yaş altı yasak sembolünü içerir, 

ç) En az iki santimetre büyüklüğünde, altı çizili, kırmızı renkli büyük harflerle yazılan 
YASAL UYARI” ibaresi ile siyah renkli büyük harflerle yazılan “5898 SAYILI KANUN 
HÜKÜMLERİNE GÖRE BU İŞYERİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER 
ÇALIŞTIRILAMAZ” ibaresini içerir. 

d) Yazılar, italik olmayan ve Haettenschweiler yazı karakteri kullanılarak Türkçe olarak 
yazılır ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca işaret ve ibare içermez, 

e) Kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılır. 
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Ek–4: Satış Yerlerinde Kullanılacak Uyarı Levhalarının Özellikleri (ÖRNEK 2): 
 

a) Uyarı, asgari A4 boyutunda, beyaz zeminde, yasal uyarı yazısı sürekli ve kalıcı olmak 
kaydıyla kâğıt veya süreklilik arz eden uygun bir materyal üzerinde yer alır. 

b) Köşeleri oval kırmızı renkli çerçeve ile çerçevelenir. 
c) Baskı yapılan alanın üstte kalan yüzde yirmibeşlik kısmında; siyah renkli “18” ibaresi 

ile bu ibarenin altında büyük harflerle yazılmış “YAŞ ALTI” ibaresinin, ortasından soldan 
sağa doğru çapraz şekilde bir kırmızı çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı 
bulunduğu grafikten oluşan onsekiz yaş altı yasak sembolünü içerir. 

ç) En az iki santimetre büyüklüğünde, altı çizili kırmızı renkli büyük harflerle yazılan 
“YASAL UYARI” ibaresi ile siyah renkli büyük harflerle yazılan “5898 SAYILI KANUN 
HÜKÜMLERİNE GÖRE UÇUCU MADDE İÇEREN ÜRÜNLERİN 18 YAŞINDAN 
KÜÇÜKLERE SATIŞI YASAKTIR SATANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR" 
ibaresini içerir. 

d) Yazılar, italik olmayan ve Haettenschweiler yazı karakteri kullanılarak Türkçe olarak 
yazılır ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca işaret ve ibare içermez. 

e) Kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılır. 
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ÖRNEK 1: İŞYERİ UYARI LEVHASI 

 
 

 

YASAL UYARI 
5898 SAYILI KANUN 
HÜKÜMLERİNE GÖRE  

BU İŞYERİNDE 
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER 

ÇALIŞTIRILAMAZ 
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ÖRNEK 2: SATIŞ YERİ UYARI LEVHASI 

 
 

 

YASAL UYARI 
5898 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE 

GÖRE UÇUCU MADDE İÇEREN 
ÜRÜNLERİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE 

SATIŞI YASAKTIR  
SATANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM 

YAPILIR 
 
 


