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ZORUNLU OPERASYONEL İŞARETLER 

Operasyonel işaretler, yalnızca konteynerlerin hareketi için talep edilen bilgileri iletmek veya 

görsel uyarı vermek için tasarlanmıştır. Bunlar, şunlarla ilgilidir: 

- konteynerlerin ağırlığı, 

- genel elektrik tehlikesine ilişkin bir uyarı işareti, 

- 2,6 m’den (8 ft 6 inç) daha yüksek konteynerler için bir yükseklik işareti. 

Azami brüt ve dara kütle 

A. AZAMİ BRÜT VE DARA KÜTLE 

Konteynerlerin üzerine, asgari 50 mm yüksekliğinde karakterlerle aşağıda belirtildiği gibi 

işaretlenecektir. 

Azami brüt kütle, CSC onayı plakasında belirtilenle aynı olacaktır. 

Bazı konteyner sahipleri, ayrıca dara altında, taşıma kapasitesi olarak net ağırlığı da 

belirtmektedir. 

Genel elektrik tehlikesi uyarı işareti 
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Onarım Tavsiyesi 

 

 

 

Birleştirilmiş Bilgi Etiketi 

Boyut ve Tip Kodu 

Azami Brüt Ağırlık 

Dara Ağırlığı 

Klaslama Kuruluşu İşareti 
Yüksek Hacim 
Uyarısı 

Kimlik Numarası 
BIC Kodu (Konteyner Sahibi Ön Eki) + 
Seri Numarası + Kontrol Hanesi 

Maksimum Taşıma Kapasitesi 

Kapasite 

Yükseklik Uyarısı 

 

İmalatçı Logosu 



B. GENEL ELEKTRİK TEHLİKESİ UYARI İŞARETİ 

Merdivenle donatılmış tüm konteynerler için genel elektrik tehlikesi zorunlu uyarı işareti, siyah 

çerçeveli sarı bir arka plan üzerine siyah bir sembolden oluşacaktır. 

Sembol yüksekliği (şimşek çakması), asgari 175 mm (6,875 inç) olacaktır. Siyah çerçevenin dış 

kenarları arasında ölçülen uyarı işareti boyutu, en az 230 mm (9 inç) olacaktır. 

İşaret, merdivenin bitişiğindeki bir alanda yer alacaktır. 

2,6 m’den (8 ft 6 inç) daha yüksek konteynerler için yükseklik işaretleri 

C.  2,6 M’DEN (8 FT 6 İNÇTEN) DAHA YÜKSEK KONTEYNERLER İÇİN YÜKSEKLİK İŞARETLERİ 

2,6 m’den (8 ft 6 inç) daha yüksek konteynerler için zorunlu yükseklik işaretleri, siyah çerçeveli 

sarı bir arka plan üzerine siyah rakamlardan oluşur. 

Üstteki rakamlar, yüksekliği metre cinsinden bir ondalık sayı (0,1 m) şeklinde verecektir, ancak 

gerçek yükseklikten daha küçük göstermeyecektir. 

Alt rakamlar, yüksekliği fit cinsinden en yakın inç olarak belirtecek, ancak gerçek yükseklikten 

daha küçük göstermeyecektir. Alan kazanmak için, sırasıyla fit ve inç için ft ve in yerine ‘ ve ‘’ 

sembolleri kullanılır. 

Siyah çerçevenin dış kenarları arasında ölçülen işaret boyutu, 115 mm x 155 mm (6 in x 4,5 in) 

az olmayacaktır ve netlik açısından rakamların boyutu mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır. 

İşaret, her konteynerin iki yerine yerleştirilecektir: örneğin, konteyner kimlik numarasının 

altına, konteynerin üstünden en fazla 1,2 m (4 ft) ve sağ köşeden 0,6 m (2 ft) bir mesafede, her 

tarafta sağ köşeye yakın. 

 

İşaretlemenin Kalitesi 

ISO Standartları, işaretleme kalitesine ilişkin kurallar sağlamaz. Mümkün olduğu ölçüde, 

konteynerin kullanım süresi boyunca dayanacak ve ideal olarak plastik film kullanılan 

işaretlemelerin tercih edilmesi tavsiye edilir. Ayrıntılı tavsiyelere, Şubat 2017 tarihinde 

güncellenmiş Konteynerler için Gümrük Sözleşmesi Bölüm XV’ten ulaşılabilir. İlgili bölüme 

buradan ulaşabilirsiniz. 


