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Günümüzün taşınabilir elektronik aletlerinde, araçlarında ve diğer uygulamalarda son derece yaygın 
olmasına rağmen, piller gönderilirken yanlış paketlenmesi durumunda tehlikeli bir ısı kaynağı olabilir. 
Bu nedenle, UPS® müşterileri pilleri nakliyata hazırlarken yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine ve 
uygun önlemlere uymalıdır. Pil gönderileri hem ABD’de hem de uluslararası düzeyde geçerli olan 
güvenlik yönetmeliklerine tabi olabilir ve bu yönetmeliklerin ihlalleriyle ilişkili olası tehlikeler nedeniyle, 
gönderilerini paketlerken yönetmeliklere uymayan kişiler para cezalarına ya da diğer cezalara 
çarptırılabilir.

UPS, birçok pil türünü güvenli bir şekilde paketleyip göndermenize yardımcı olacak bu aydınlatıcı 
kılavuzu hazırlamıştır. Alkalin piller veya bazı dökülmez kurşun-asit piller gibi belirli durumlarda, 
sorumluluklarınız aşağıdaki gibi basit adımlarla sınırlı olabilir: sağlam bir dış ambalaj seçme; 
kıvılcımlanma veya kısa devreyi önleyecek şekilde pil terminallerini dikkatlice koruma ve araçları ya da 
diğer metal nesneleri pillerden uzak tutmak için iç ambalaj bileşenlerini dikkatlice hazırlama.

Lityum iyon ve lityum metal gibi diğer pil türleri de yönetmelikler kapsamında nakliye için tehlikeli 
madde (aynı zamanda tehlikeli ürünler olarak bilinir) olarak tanımlanmış olabilir; bu nedenle, 
temel güvenlik önlemlerine ek olarak özel ambalajlamayı, özel tehlike etiketleri uygulamayı ve ilgili 
yönetmeliklere uyumluluğu gösteren belirli belgelerin kullanılmasını gerektirebilir.

Tüm nakliyatçılar ilgili yönetmelikleri ve UPS tarifelerini bilmek ve bunlara uymakla yükümlüdür. 
Bu kılavuz Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) (http://www.iata.org) ve ABD Ulaştırma Boru 
Hattı ve Tehlikeli Maddeler Güvenlik İdaresi (PHMSA) (http://phmsa.dot.gov/hazmat) tarafından 
yayınlanan yönetmeliklere tabi olan gönderilerle ilgili genel bilgiler sağlar. Ayrıca, Tehlikeli Maddelerin 
Uluslararası Deniz Yoluyla Taşımacılığı (IMDG) Kanunu, ADR Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına 
İlişkin Avrupa Anlaşması veya Kanada Tehlikeli Yüklerin Taşınması Yönetmeliği (TDGR) gibi diğer 
uluslararası düzenleyici yönetmelikler geçerlidir.

Pilleri güvenli bir şekilde paketleme ve gönderme

Pilleri ve terminalleri koruma
Neredeyse tüm pil türlerini gönderirken, tüm terminalleri 
yangınla sonuçlanabilecek kısa devrelere karşı korumanız 
gerekir. Terminallerin üzerini yalıtıcı, iletken olmayan bir 
malzemeyle (ör. elektrik bandı kullanarak veya her pili ayrıca 
bir plastik torbaya koyarak) veya açıkta kalan terminallerin 
korunduğundan emin olmak üzere her pili tam kapalı bir iç 
ambalajla paketleyerek kapatın.
•  Pilleri ezilme veya hasar görmeye karşı koruyacak ve elde 

taşıma sırasında kaymalarını önleyecek şekilde paketleyin.
•  Pil terminallerinde kısa devreye neden olabilecek metal 

nesneleri veya diğer malzemeleri her zaman pillerden uzak 
tutun (ör. piller için ayrı bir iç kutu kullanarak).

Not: Yangınları önlemek için, nakliye sırasında pillerin takılı olduğu 
hiçbir cihaz çalıştırılmamalıdır. Yanlışlıkla etkinleştirilebilecek 
anahtarları koruyun. El feneri veya şarj edilebilir matkaplar gibi çok 
basit cihazlar bile yanlışlıkla açılmaları durumunda tehlikeli miktarda 
ısı üretebilir.

Geri çağrılan veya geri dönüştürülen 
piller
Üretici tarafından güvenlik nedeniyle geri çağrılan pilleri 
hiçbir zaman Hava yoluyla göndermeyin; bu gönderiler 
yönetmelik uyarınca yasaklanmıştır (IATA Tehlikeli Mallar 
Yönetmeliği, Özel Hüküm A154). Ayrıca, geri dönüşüm 
için biriktirilen piller Hava yoluyla gönderilemez:  
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/
index.html. Alaska, Hawaii veya Porto Riko ile ABD kara 
parçası arasındaki UPS® Karayolu hizmeti, bu noktalara/
noktalardan gönderilen sevkiyatlar en az bir uçuş segmenti 
boyunca hava yolu ile seyahat etmek zorunda olduğundan, 
geri çağrılan veya geri dönüştürülen piller bu noktalara/
noktalardan gönderilemez.

Hasarlı, arızalı veya geri çağrılan (DDR) pilleri nakletmek 
isteyen müşteriler, UPS tarafından önceden onaylanmış 
olmalıdır. UPS, DDR gönderilerini yalnızca Kara ABD Kıtası 
Hizmeti aracılığıyla ve termal olayları kontrol altına almak 
üzere tasarlanmış özel izinli ambalaj içinde kabul eder. 
Daha fazla bilgi için Satış Ekibinizle iletişime geçin.

https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Onarıma gönderilen elektronik ürünler
Bilgisayar, cep telefonu veya pille çalışan diğer cihazlar gibi 
ekipmanları onarıma gönderirken, cihazın aşırı ısınmasına 
yönelik herhangi bir risk varsa piller bu cihazlardan çıkarılarak 
gönderilmelidir.

Düzenleyici kurumlar
"IATA" ve "PHMSA" kısaltmaları ne anlama geliyor? 
IATA, Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneğidir. Ticari standartlar 
geliştiren ve tehlikeli malların hava yoluyla taşınması standartlarını 
içeren Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğini yayınlayan küresel bir 
ticaret örgütüdür. IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Tehlikeli Malların Hava Yoluyla Güvenli 
Taşınması Teknik Talimatları'nı temel alır. ICAO, uluslararası havacılık 
konularında yargı yetkisine sahip Birleşmiş Milletler organıdır.

PHMSA, ABD’nin Boru Hattı ve Tehlikeli Maddeler Güvenlik İdaresidir. 
Ulaştırma Bakanlığı, tehlikeli malların ABD’deki tüm modlarda 
taşınmasıyla ilgili düzenlemeler geliştirir.

Pil türleri
Günümüzde çok çeşitli piller mevcuttur ve nakliye sırasında birçoğu, 
yalnızca tehlikeli maddeler/tehlikeli mallar hizmet sözleşmesi olan 
göndericilerin UPS ile gönderilebilecekleri tehlikeli madde (aynı 
zamanda tehlikeli mallar olarak bilinir) sınıfındadır.

Kimlik 
Numarası Doğru Gönderi Adı ve Açıklaması

Tehlike 
Sınıfı

UN2794 Piller, Islak, Asitle Dolu 8

UN2795 Piller, Islak, Alkalin ile Dolu 8

UN2800 Piller, Islak, Dökülmez 8

UN3028 Piller, Kuru, Potasyum Hidroksit 
Maddesi İçeren 8

UN3090 Lityum Metal Piller 9

UN3091
Ekipmanın İçerdiği Lityum Metal Piller 
veya Ekipmanla Birlikte Ambalajlanan 
Lityum Metal Piller

9

UN3292 Piller, Sodyum İçeren 4.3

UN3480 Lityum İyon Piller 9

UN3481
Ekipmanın İçerdiği Lityum İyon Piller 
veya Ekipmanla Birlikte Ambalajlanan 
Lityum İyon Piller

9

Yukarıda gösterilen pil türlerinden bazıları, tehlikeli maddeler/
tehlikeli mallar yönetmeliklerinin tam gerekliliklerini hafifletmeyi 
sağlayan yönetmelik istisnaları kapsamında gönderilebilir. 
Ayrıca, kısa devreye karşı yeterli şekilde korunması şartıyla 
hiçbir yönetmelik kapsamına girmeyen bazı pil türleri (ör. tüketici 
boyutlarındaki geleneksel kuru hücre veya alkalin piller) vardır.

Bu belge pil paketleyip gönderen UPS müşterilerine yönelik güvenlik uygulamalarını 
vurgulamak için tasarlanmış olsa da, yürürlükteki yönetmeliklerin yerine geçmez. Daha 
fazla bilgi için ABD DOT Tehlikeli Madde Yönetmeliklerine (49 CFR) başvurun. Ayrıca, ABD 
http://phmsa.dot.gov/hazmat sayfasındaki DOT çevrimiçi bilgilerine başvurabilir veya ABD 
DOT Tehlikeli Madde Bilgi Merkezi’ni 1-800-467-4922 numaralı telefondan arayabilirsiniz.  
Uluslararası hava yolu gönderileri ek olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 
Tehlikeli Mallar Yönetmeliklerine tabi olabilir. Daha fazla bilgi için http://www.iata.org 
sitesine bakın veya yerel düzenlemeleri kontrol edin.

http://www.iata.org
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Pil türleri (devam)
Islak Piller (UN2794 ve UN2795)  
Bu piller genellikle arabalarda, elektrikli tekerlekli sandalyelerde, 
forkliftlerde, bazı kesintisiz bilgisayar güç kaynaklarında ve diğer 
uygulamalarda kullanılır. Bunlar yüksek oranda aşındırıcı asit veya 
alkalin içerebilir ve kısa devre kaynaklı yangınlara neden olabilir. 
Tüm terminaller kısa devreye karşı korunmalı ve piller ABD 
gönderileri için 49 CFR 173.159 veya IATA Bölüm 5, Paketleme 
Talimatı 870’e uygun olarak paketlenip test edilmelidir. Hizmet 
düzeyine bakılmaksızın, küçük ambalajlı gönderiler hava yolu 
gönderileri için belirtilen ambalajları kullanmalıdır; örneğin, hava yolu 
gönderileri asit veya alkalin geçirmez astar içermeli ya da dökülme 
durumunda elektrolit sıvısının sızıntı yapmasını önleyecek kuvvet 
ve yeterlilikte yardımcı ambalajlara sahip olmalıdır (bkz. Şekil 1 ve 
2). Şekil 2’ye göre ambalajlar sızıntıya dayanıklı bir astar kullanılarak 
paketlenmelidir. Aşındırıcı elektrolite dirençli olan sağlam bir plastik 
torba, sızıntıya dayanıklı bir astar oluşturmanın yöntemlerinden 
biridir. İlgili gönderi kağıdı/Tehlikeli Mallar Beyanı gereksinimleri 
karşılanmalıdır.

Kapalı 
Sızdırmaz 
Astar

Şekil 2 
Birden Fazla Islak Pil için 
Örnek Ambalaj

Terminal Koruması

Sağlam Dış Ambalaj

İletken Olmayan Bölücü

Yalıtım Kapağı

İç Kap

Dökülmez Piller (UN2800) 
Bu piller 49 CFR 173.159 içindeki basınç diferansiyeli ve titreşim 
testlerini karşılaması ve dış ambalajında “DÖKÜLMEZ” ya da 
“DÖKÜLMEZ PİL” işaretini anlaşılır ve silinmeyecek bir şekilde 
içermesi durumunda Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerine tabi 
olmayabilir (bkz. Şekil 3). 49 CFR 173.159a gereksinimlerine uyulması 
zorunludur ve piller kısa devreye ve ambalajdaki herhangi bir cihaz 
ya da ekipmanı yanlışlıkla çalıştırmaya karşı korunacak şekilde 
nakliyeye hazırlanmalıdır.

IATA Tehlikeli Mallar Yönetmelikleri kapsamında hazırlanan 
dökülmez asit veya alkalin pil gönderileri tamamen beyan edilmeli 
ve Paketleme Talimatı 872’ye uygun olmalıdır.

Bazı uluslararası testlerle uyumlu dökülmez asit veya alkalin piller, 
terminallerin kısa devreye karşı korunması şartıyla herhangi bir 
yönetmeliğe tabi değildir. 49 CFR 173.159a(d) ve IATA Bölüm 4.4, 
Özel Hüküm A67 ’de belirtilen bu ek gereksinimler, pilin serbest 
akan bir sıvı içermemesini ve elektrolitin 55°C’de (131°F) çatlak bir 
kutudan akmamasını gerektirir. Piller ve ambalaj “DÖKÜLMEZ” ya 
da “DÖKÜLMEZ PİL” olarak işaretlenmelidir.

Şekil 1 
Islak Piller için Örnek Dış 

Ambalaj

Şekil 3 
Dökülmez 
Piller için Örnek 
Ambalaj
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Pil türleri (devam)
Kuru Piller, Potasyum Hidroksit Maddesi İçeren (UN3028)  
ABD’de bu piller, UN3028 maddelerinin “173.159(a) ve (c) 
gerekliliklerine uygun olarak hazırlanıp paketlenmesi gerektiğini” 
belirten 49 CFR 172.102 Özel Hüküm 237’ye uygun olarak 
hazırlanmalıdır. Hava yoluyla nakliye için 173.159(b)(2) hükümleri 
geçerlidir.” Bu türdeki pillerin uluslararası hava yolu gönderileri, IATA 
Paketleme Talimatı 871’e uygun olmalıdır.

Piller, Sodyum İçeren (UN3292) 
Bu piller UPS paket ortamında kabul edilmez.

Kuru Piller, Sızdırmaz, N.O.S. (Başka Şekilde Belirtilmemiş) 
Bu piller genellikle taşınabilir güç uygulamaları için kullanılır ve hava 
geçirmez şekilde sızdırmazlık kazandırılmış, genel kullanıma yönelik 
metaller (kurşun dışında) ve/veya elektrot olarak karbondan oluşur. 
Bunlar, kısa devre ya da hasardan kaynaklanan tehlikeli ısı gelişimini 
önlemeyi içeren 49 CFR 172.102 Özel Hüküm 130’da belirtilen tüm 
gereksinimleri karşılamalıdır. Açıkta kalan terminallerin kısa devreye 
karşı korunmasını ve pilin yanlışlıkla etkinleştirilmesine karşı 
korumayı içeren IATA, Özel Hüküm A123’e uyulmalıdır.

Diğer piller 
Yaygın olarak kullanılan kuru hücreler (ör. AA, C, D pilleri) tehlikeli 
madde kapsamına girmiyor olsa bile, pillerin ve terminallerin 
korunmaması durumunda tüm piller kısa devreden kaynaklı 
yangınlara neden olabilir. Her pil gönderisi, kısa devre ya da 
hasardan kaynaklanan tehlikeli ısı gelişimini önlemeyi içeren 
49 CFR 172.102 Özel Hüküm 130’da belirtilen tüm gereksinimleri 
karşılamalıdır. Dokuz voltun üzerinde gerilime (elektrik potansiyeli) 
sahip kuru hücreli piller içeren hava yolu ambalajları için, 
yönetmeliklere uyumluluğu belirtmek üzere ambalaj üzerinde 
“Yasak değildir” işareti olmalıdır. IATA gönderileri için eşdeğer 
gereklilik ise IATA Tehlikeli Mallar Yönetmelikleri Bölüm 4.4’te 
Özel Hüküm A123 olarak bulunmaktadır (bkz. Şekil 4).

Şekil 4 
Kuru Hücreli Piller için Örnek Ambalaj

Yastıklama

Blister Paketi 
(Şeffaf Kılıf 
Ambalajı)

Bölücü

Lityum piller 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Yasal Değişiklikler  
Lütfen lityum piller için geçerli olan düzenlemelerin sürekli değiştiğini unutmayın. 
UPS, bu kılavuz belgesini mümkün olduğunca hızlı şekilde güncelleyecektir. Lityum 
pil göndericileri, değişiklikleri takip etmelidir.

UN38.3 test özeti belgeleri, talep edildiğinde kullanıma 
sunulmalıdır  
“30 Haziran 2003 tarihinden sonra üretilen hücrelerin veya pillerin 
üreticileri ve sonraki distribütörleri, UN Test Kılavuzu ve Kriter 
Kılavuzu, Kısım III, alt bölüm 38.3, paragraf 38.3.5’te belirtildiği üzere 
test özetini hazır bulundurmalıdır.” IATA 3.9.2.6.1(g).

Hava taşıması ile lityum pil gönderen her gönderici, 01 Ocak 2020 
itibarıyla IATA.3.9.2.6.1(g) şartlarına uymakla yükümlüdür. ADR 
düzenlemeleri, bu karayolu taşıması gerekliliğine dahil edilmiştir 
(01 Temmuz 2019) ve diğer düzenlemelerin de yakın gelecekte aynı 
gerekliliği taşıması beklenmektedir.

Bu, tek başına, ekipman içinde bulunan, ekipmanla birlikte 
paketlenmiş veya bir aracı çalıştıran tüm lityum iyon ve metal pil 
gönderileri için geçerlidir. 

Lityum pil içeren her gönderide göndericinin/distribütörün evrak 
nüshalarını ibraz etmesine ilişkin bir beklenti yoktur. Yasal kılavuz 
belgeler, talep üzerine sağlamayı (web siteleri bağlantıları gibi) 
kolaylaştırmak için teknolojiden yararlanmayı teşvik etmektedir. 

NOT: UPS, her gönderide bir test özeti talep etmez ancak bu bilgileri talep edilmesi 
durumunda sağlamak göndericinin sorumluluğundadır. Gönderici, talep edildiğinde 
uyum yükümlülüğünü yerine getiremezse hizmet kesintileri yaşanabilir.

Lityum piller hakkında 
Lityum piller yüksek düzeyde güç sağlamak için tasarlanmıştır 
ve önemli miktarda elektrik enerjisi üretebilir. Yani kısa devre 
halinde bu tür piller bazen büyük miktarda ısı üretebilir. Buna ek 
olarak, hasarlı ya da yanlış tasarlanmış veya monte edilmiş olan 
bu pillerin kimyasal içeriği yangına neden olabilir. Bu nedenlerden 
dolayı, bu tür pillerin gönderilmesi güvenlik düzenlemeleri ile 
kontrol edilmektedir. Nakliyatçılar PHMSA ve/veya IATA tarafından 
yayınlanan geçerli kurallara uymak zorundadır.

Tüm lityum piller tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış olsa da (aynı 
zamanda tehlikeli mallar olarak anılır), yaygın olarak kullanılan küçük 
boyutlu piller için hava yolu ile gönderim kurallarını kolaylaştıran 
istisnalar vardır. UPS bu tür yaygın lityum pilleri yalnızca piller 
ekipmanla birlikte paketlendiğinde ya da ekipmanın içinde yer 
aldığında bu koşullarda kabul eder (UN3091, UN3481). 

UPS için, ekipman olmadan hava yolu ile gönderilen tüm lityum 
iyon veya metal piller (UN3090, UN3480), UPS Tehlikeli Mallar 
sözleşmesi gereken tehlikeli madde olarak tamamen düzenlemeye 
tabi olmalıdır. 

Bu belgede, UPS’in bir UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesini zorunlu 
kılmadığı ekipmanlarla birlikte paketlenmiş veya ekipman içinde 
yer alan küçük lityum pillere yönelik kurallar açıklanmaktadır.
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Lityum pillerin hava yoluyla nakliyesi 
Düzenlemeler, nakliyesi yapılan lityum pillerin hangi tipine (lityum 
iyon ya da lityum metal) ve pilleri ekipmanla birlikte ya da ekipman 
içinde göndermenize bağlı olarak farklılık gösterir. 

Anımsatıcı: UPS, UN3090 veya UN3480 Bölüm II gönderilerini hava 
yolu hizmetlerinde kabul etmez. Bu gönderiler, UPS Tehlikeli Mallar 
sözleşmesi gerektiren tamamen düzenlemeye tabi Tehlikeli Mallar 
gönderileri olmalıdır.

UPS, ilgili Paketleme Talimatının II. Bölümüne uygun olarak 
hazırlanıp işaretlenmiş/etiketlenmiş UN3481 ve UN3091 hava yolu 
gönderilerine yönelik ek işaretleme gereksinimlerine sahiptir. 
Lütfen bkz. IATA Değişikliği 5X-07. Bu hüküm, Alaska ve Hawaii 
dışında hem çıkış hem de varış noktası ABD’nin 48 komşu eyaleti 
dahilinde olan gönderiler için isteğe bağlıdır. http://www.iata.org/

UPS, tüm lityum metal pil hava yolu nakliyecilerinin gönderi 
öncesinde onaylanmasını gerektirir. Bu koşula, gerekmesi 
durumunda bir Tehlikeli Mallar sözleşmesi eşlik edebilir. 
Lütfen lityum metal pil onayına ilişkin gereksinimleri inceleyin: 
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/
responsible/lithium-battery-preapproval.html

Lityum pillerin kara yoluyla nakliyesi 
Yalnızca ABD: ABD’de lityum pillerin kara gönderileri için ek ağırlık 
ve etiketleme şartları geçerlidir. Bu şartlar, nakliyesi yapılan lityum 
pillerin hangi tip olduğuna (lityum iyon ya da lityum metal) ve 
pilleri ekipman olmadan, ekipmanla birlikte ya da ekipman içinde 
göndermenize bağlı olarak farklılık gösterir. (Daha fazla yönerge için 
bkz. sayfa 7, 9 ve 11.)

ABD dışı: ADR ve TDGR gibi çoğu kara yolu düzenlemesinde, küçük 
lityum pillerin gönderilmesine yönelik istisnalar vardır. Yerel veya 
eyalet düzeyinde uyumluluğu sağlamak için yerel yönetmelikleri 
kontrol edin. 

Alaska, Hawaii, Porto Riko ve çok sayıda küçük adaya/adadan yapılan UPS® 
Karayolu hizmeti gönderileri, en az bir uçuş segmenti boyunca uçakla 
seyahat etmek zorundadır. Lityum piller için bu tür hizmetler kullanılamaz.

Gönderi sırasında pillerin kısa devre yapmasını veya lityum pillerin 
aktivasyonunu önlemeye yardımcı olabileceğim bazı önlemler 
nelerdir? 
Lityum pillerin nakliyesi sırasında, kısa devre veya yanlışlıkla 
aktivasyon önemli bir risktir. Tüm piller, kısa devre veya aktivasyon 
(bir örneği için bakınız Şekil 5) olasılığını ortadan kaldıracak şekilde 
paketlenmiş olmalıdır. Pillerin taşıma sırasında diğer pillere, 
iletken yüzeylere veya metal nesnelere temas etmediğinden 
emin olun. Yönetmelikler, iç ambalaj hücreleri ve pillerin iletken 
olmayan malzemeden (örneğin, plastik torba) yapılmış tamamen 
kapalı iç ambalajında sevkini, terminallerin veya konnektörlerin 
iletken olmayan kapaklarla veya bantla ya da diğer benzeri yollarla 
korunmasının sağlanmasını gerektirir. Aynı zamanda, pillerin 
güvenli bir şekilde yastıklanması ve taşıma sırasında kaymayı ya da 
terminal kapakların gevşemesini önleyecek şekilde ambalajlanması 
önerilir. Zarf ya da diğer yumuşak kenarlı paketler kullanmayın. Ek 
ipuçları ve yardım için IATA web sitesine bakın: http://www.iata.org/
lithiumbatteries.

Lityum pil türleri
Çok yüksek seviyede enerji ihtiva eden iki ana lityum pil 
türü vardır:

Lityum iyon (Li-ion) piller şarj edilebilir.

•  Bazen "ikincil lityum piller" olarak adlandırılırlar.

•  Lityum polimer (Li-Po) pil içerirler

•  Bu piller genellikle cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar 
gibi elektronik cihazlarda bulunur

Lityum metal piller genellikle şarj edilemez türdendir.

•  Bazen "birincil lityum piller" olarak adlandırılırlar

Şekil 5 
Örnek Ambalaj Lityum Pilleri

Blister Paketi (Şeffaf Kılıf Ambalajı)
 Yastıklama
 Bölücü

Blister Pack

Cushioning

Divider

http://www.iata.org/
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
http://www.iata.org/lithiumbatteries
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Genel düzenlemeler ve SSS 
Dış muhafazalara hücreler ve pillerle ilgili miktar sınırları 
uygulanır mı? Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda ne "paket" 
olarak kabul edilir? 
Dış muhafaza, nakliye için uygun biçimde hazırlanmış olan birden 
çok paketi birleştirmek için kullanılabilir, fakat tüm lityum pil 
gönderilerinin bir dış muhafazada birleştirilemeyeceğini bilmek 
önemlidir. IATA Paketleme Talimatları 966, 967, 969 veya 970 
Bölüm II altında hazırlanan, birlikte paketlenen veya bir cihazda 
bulunan lityum iyon veya lityum metal piller için, düzenlemelerle 
uyumlu olan münferit paketler dış muhafazada birleştirilebilir. 
Yine de münferit paketlerin ilgili gereksinimlere uyması gereklidir 
(net pil ağırlığı veya uygulanabilirse 1,2 metreden düşme 
testine dayanıklılık kabiliyeti hakkındaki sınırlamalar gibi). Dış 
muhafazaların “dış muhafaza” kelimesi ve uygun lityum pil işareti ile 
işaretlenmiş olması gerekir. Aşağıdaki Şekil 6'ya bakın.

"Wh" kısaltması ne anlama gelir? 
"Wh", "watt-saat" anlamına gelir Bir lityum iyon hücre veya pilin 
enerji kapasitesini göstermek için kullanılan bir ölçümdür  
(amp saat x voltaj = watt saat).

“Şarj durumu” veya SoC nedir? 
Bu terim, yeniden şarj edilebilir bir hücre veya pilde (ör. lityum iyon 
hücreler veya piller) elektriksel olarak depolanan ve kullanıma hazır 
olan kapasitenin yüzdesini belirtmektedir. Tam olarak şarj edilmiş 
bir lityum iyon pil %100 şarj durumuna (SoC) sahiptir. Araştırmalar, 
lityum iyon piller için, azaltılmış SoC'nin nakliye sırasında ilave 
emniyet seviyesi sağlayabileceği ve termal bir olayın ihtimalini 
azaltabileceğini göstermiştir. IATA uyarınca, hava yolu ile gönderilen 
tüm lityum iyon piller (ekipman olmadan) %30 SoC değerini 
aşmamalıdır.

Bir "düğme pil" nedir? 
Düğme pil, yüksekliğin çaptan1 daha az olduğu küçük bir yuvarlak 
pildir; yaygın olarak "düğme pil" şeklinde anılır. Saatler, hesap 
makineleri, elektronik saatler, oyuncaklar ve diğer uygulamalarda 
bu pile örnekler bulunabilir.

Bu yönetmelik kapsamında "pil" ve "hücre" ne demektir? 
•  Bir pil; muhafaza, terminal ve işaretler dahil olmak üzere, kalıcı 

araçlarla birbirine elektriksel olarak bağlı olan iki veya daha fazla 
hücredir.

Not: "Pil paketleri", "modüller" veya "pil düzenekleri" bu yönetmelik 
kapsamında pil olarak kabul edilir.

•  Bir hücre tek muhafazalı bir elektrokimyasal birimdir. İki terminali 
arasında gerilim farkı olan bir pozitif ve bir negatif elektrotu 
vardır.1

Not: Birçok hücre yaygın konuşma dilinde "pil" ya da "tek hücreli pil" olarak 
adlandırılabilir, ancak bu yönetmelik kapsamında tek bir hücre için sadece 
"hücrelerle" ilgili gereksinimler kullanılmalıdır. "Hücre" ifadesine örnek olarak, 
kamera ve el feneri için kullanılan CR123 birincil lityum hücresi verilebilir.

Lityum Pil Taşınabilir Şarj Cihazlarına İlişkin Yönergeler 
2017 IATA Tehlikeli Mallar Yönetmeliği ve tamamlayıcı IATA Lityum Pil 
Yönergeleri, pil paketlerinin, modüllerin veya genellikle taşınabilir 
şarj cihazı olarak bilinen pil tertibatlarının lityum iyon pil (UN3480) 
olarak düzenlenmesi gerektiğini açıklamaktadır. Bu tür gönderiler, 
UPS’in hava yolu ile gönderilen tüm lityum iyon ve metal pillerin 
UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesi gerektiren tehlikeli madde olarak 
tamamen düzenlemeye tabi olacağı yönündeki 
gerekliliğine tabidir. 

Belirli bir ürünle ilgili sınıflandırma soruları, göndericinin lityum 
pilleri göndermek istediği kaynak ya da hedef ülkedeki uygun yetkili 
makamlara yönetilmelidir.

Gerekli etiketler ve işaretler
Sonraki sayfada açıklanan etiket ve işaretlerin kullanımına ilişkin 
gereksinimler, gönderilmekte olan pil tipine (lityum iyon veya 
lityum metal) ve pillerin ekipmanla birlikte ya da ekipman içinde 
paketlendiğine bağlı olarak değişir.

Bu etiket ve işaretlerin, yönetmelikler uyarınca ekipmanla birlikte 
veya ekipman içinde paketlenmiş lityum pillerin hava yolu 
gönderilerinde nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında bilgi için 
sayfa 8 ve 10’a bakın. Kara gönderilerine yönelik etiketleme ve 
işaretleme gereksinimleri için sayfa 9 ve 11’e bakın. Hava yolu ile 
ekipman olmadan gönderilen lityum iyon (UN3480) ve lityum metal 
(UN3090) piller, UPS ile gönderilirken UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesi 
gerektiren tamamen düzenlemeye tabi tehlikeli mallar olarak 
gönderilmek zorundadır.

Lityum iyon pil gönderileriyle ilişkili olarak “ekipman” ne anlama 
gelir? 
Yönetmelikler kapsamında lityum iyon veya metal piller, 
lityum pillerin çalışma için elektrik gücü verdiği bir cihaza eşlik 
ettiğinde ya da böyle bir cihaza takılmış olduğunda “ekipmanla 
birlikte paketlenmiş” veya “ekipman içinde yer alan” piller olarak 
sınıflandırılabilir.

Hangi tehlike etiketleri gereklidir? 
Tamamen düzenlemeye tabi gönderiler için Sınıf 9 Lityum Pil etiketi 
gereklidir. Yeni etiketin 01 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu olduğunu 
unutmayın.

Şekil 6

Lityum Pil işareti 
ve DIŞ MUHAFAZA 
ifadesi

Büyük ambalaj içinde 
tek tek paketler 
(işaretli)

Dış Muhafaza

1 Kaynak: "IATA Lityum Pil Rehberlik Belgesi: Lityum Metal ve Lityum İyon Pillerin Taşınması." IATA. 2016. Web. http://www.iata.org/lithiumbatteries 

ESKİ YENİ

http://www.iata.org/Pages/default.aspx
http://www.iata.org/Pages/default.aspx


Pilleri güvenli bir şekilde paketleme ve gönderme
Mayıs 2019 itibarıyla geçerlidir

7© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS markası ve kullanılan kahverengi United Parcel Service of America, Inc.’in tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. 5/19 

Hava Gönderileri

Ekipmanla birlikte 
gönderilen lityum 
iyon piller: 

Aşağıdaki ek işaretler:
–  Ekipmanla birlikte paketlenen 

lityum iyon piller: “P.I. 966-II”*

Ekipmanın içinde bulunan lityum 
iyon piller:
Ekipmanın içinde bulunan lityum iyon 
piller için, (a) paketin en fazla 4 hücre 
veya 2 pil içermesi ve (b) gönderinin 
ekipman içinde en fazla iki lityum iyon 
pil paketi içermesi durumunda işaret 
koyulmalıdır. 

Aşağıdaki ek işaretler:
–  Ekipmanın içinde bulunan lityum iyon piller: 

“P.I. 967-II”*

Ekipmanla birlikte 
paketlenen lityum 
metal piller: 

Aşağıdaki ek işaretler:
–  Ekipmanla birlikte paketlenen 

lityum metal piller: “P.I. 969-II”*

Ekipmanın içinde bulunan lityum 
metal piller:
Ekipmanın içinde bulunan lityum metal 
piller için, (a) paketin en fazla 4 hücre 
veya 2 pil içermesi ve (b) gönderinin 
ekipman içinde en fazla iki lityum metal 
pil paketi içermesi durumunda işaret 
koyulmalıdır.

Aşağıdaki ek işaretler:
–  Ekipmanın içinde bulunan lityum metal piller: 

“P.I. 970-II”*

Kara Gönderileri

Kara gönderileri için, yukarıda gönderilen işaretler dünyanın çoğu ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (ADR SP 188, TDGR SP 34’e bakın veya yerel 
yönetmelikleri kontrol edin).  
ABD buna ek olarak küçük lityum metal pillerin kara gönderilerinin, yolcu uçaklarında taşınmasını yasaklamaktadır. Sadece Kargo Uçağı etiketi kullanılabilir veya en az 
6 mm yüksekliğindeki harflerle aşağıdaki ifadelerden biri kullanılabilir: 

 

 
ABD, orta büyüklükteki lityum pillerin kara gönderileri için diğer uluslararası yönetmeliklerde tanınmayan bir istisnayı kabul etmektedir. Lityum iyon pillerde 
orta büyüklükteki hücreler 21 Wh ile 60 WH arasında, orta büyüklükteki piller ise 101 Wh ile 300 Wh arasındadır. Lityum metal pillerde orta büyüklükteki hücreler 2 gram 
ile 5 gram arasında lityum içeriğine sahipken; lityum metal pillerin lityum içeriği 3 gram ile 25 gram arasındadır. Orta büyüklükteki lityum hücreler/piller, uygun lityum iyon 
veya lityum metal işaretini (yukarıda gösterildiği gibi) taşıması ve aşağıdaki işaretleri göstermesi şartıyla bazı hafif düzenlemelere tabi olarak kara yoluyla gönderilebilir:

“LİTYUM PİLLER—YOLCU UÇAĞINDA VE GEMİSİNDE TAŞINMASI YASAK.”

Not: Alaska, Hawaii, Porto Riko veya Avalon, California (ABD) noktalarına gönderilen lityum piller için kara yolu hizmeti kullanılamaz.

Gerekli etiketler ve işaretler (devam)

*Hem çıkış hem de varış noktası 48 ABD komşu eyaletinin içinde olduğunda isteğe bağlıdır.

Lityum İyon

veya

veya

**Ek bilgi için telefon 
numarası yeri.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Lityum Metal

**Ek bilgi için telefon 
numarası yeri.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

31 Aralık 2018'den 
sonra kullanılamaz

HASARLIYSA PAKETİ YÜKLEMEYİN 
VEYA NAKLETMEYİN

Daha fazla bilgi için şu 
numarayı arayın: ......................

HASARLIYSA

DIKKAT!

Lityum Metal Pil

31 Aralık 2018'den 
sonra kullanılamaz

HASARLIYSA PAKETİ YÜKLEMEYİN 
VEYA NAKLETMEYİN

Daha fazla bilgi için şu 
numarayı arayın: ......................

HASARLIYSA

DIKKAT!

Lityum İyon Pil

 

“BİRİNCİL LİTYUM PİLLER—YOLCU 
UÇAĞINDA TAŞINMASI YASAK”

“LİTYUM METAL PİLLER-YOLCU 
UÇAĞINDA TAŞINMASI YASAK.”

“LİTYUM İYON PİLLERİN YOLCU 
UÇAĞINDA TAŞINMASI YASAKTIR.”

– veya – – veya –
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Şekil 7 
Lityum İyon Pil Hava Gönderileri

Lityum İyon Pil hava sevkiyatım tamamen UPS Tehlikeli Mallar hizmeti gereksinimlerine göre mi düzenlendi?  
(Aşağıda belirtilen etiketleme ve gerekli belgeler ile ilgili detaylı bilgi için, Sayfa 7'ye bakın.)

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

Gönderinizde 100 Wh’den veya 20 Wh’den büyük lityum iyon pili var mı?

UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesi 
gerekecektir.** BM özel ambalaj, 
Sınıf 9 Lityum Pil etiketi, tehlikeli 
madde gönderi evrakları veya 
beyannamesi ve paket işaretleri 
gereklidir. Daha fazla bilgi için 
lütfen IATA yönetmeliklerine 
bakın: 
http://www.iata.org/

Paketinizdeki lityum 
pillerin toplam net 
ağırlığı 5 kg’den fazla mı?

Bir ekipman içerisinde veya bir 
ekipmanla birlikte paketlenmiş 
lityum pil mi gönderiyorsunuz?

Bir UPS Tehlikeli Maddeler 
sözleşmesi gerekecektir.** 
UN3481 Bölüm I gönderi 
gereksinimleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için lütfen IATA 
yönetmeliklerine bakın.
http://www.iata.org/

Paketinizin tamamen düzenlemeye tabi 
Tehlikeli Mallar olarak gönderilmesi gerekmez. 
UN3481 Bölüm II gereksinimleri için IATA 
yönetmeliklerine bakın.
http://www.iata.org/

“Ekipmanla birlikte paketlenen lityum iyon 
piller”* kapsamındaki tüm paketler, UN3481 
Lityum pil işaretini gerektirir. Ayrıca, paketi “P.I. 
966-II.” olarak işaretleyin.†

“Ekipmanın içinde bulunan lityum iyon piller” 
için 4’ten fazla hücre veya 2’den fazla pil içeren 
tüm tek paketlere yönelik UN3481 Lityum pil 
işaretini gösterir. Ayrıca, bu paketlerin herhangi 
birini “P.I. 967-II.” olarak işaretleyin†

Not: Gönderide en fazla 4 hücre veya 2 pil ve en 
fazla 2 paket varsa bir işaret ya da etiket gerekli 
değildir.

UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesi 
gerekecektir.** Lütfen IATA 
gereksinimleri UN3480 Bölüm IB (10 kg 
veya daha hafif piller) veya Bölüm IA’ya 
(10 kg’den ağır piller) bakın.
http://www.iata.org/

 * “Ekipmanla birlikte paketlenmiş” lityum pillerin gönderilerine ait ambalajlar 1,2 metrelik bırakma testine dayanıklı olmalı ve tüm piller kısa devre veya aktivasyon olasılığını 
ortadan kaldırmak için paketlenmiş olmalıdır. Zarf veya diğer yumuşak taraflı paketleri kullanmayın.

** UPS Küçük Paket ve UPS Hava Kargo hizmetleri için sözleşme gerekliyken UPS Hava Taşımacılığı tehlikeli madde gönderileri için gerekli değildir; ayrıntılar için lütfen müşteri 
temsilciniz ile temasa geçin.

† Hem çıkış hem de varış noktası 48 ABD komşu eyaletinin içinde olduğunda isteğe bağlıdır.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS markası ve kullanılan kahverengi United Parcel Service of America, Inc.’in tescilli markalarıdır.  
Tüm hakları saklıdır. 5/19 8

http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/


Pilleri güvenli bir şekilde paketleme ve gönderme
Mayıs 2019 itibarıyla geçerlidir

9© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS markası ve kullanılan kahverengi United Parcel Service of America, Inc.’in tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. 5/19 

© 2012-2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS markası ve kullanılan kahverengi, United Parcel Service of America, Inc. firmasının tescilli markalarıdır.  
Tüm hakları saklıdır. 1/17

Şekil 8  
Lityum İyon Piller için Kara Gönderileri*

Lityum İyon Pil kara gönderim tamamen UPS Tehlikeli Mallar hizmeti gereksinimlerine göre mi düzenlendi?
(Aşağıda belirtilen gerekli işaretler ve etiketler ile ilgili detaylı bilgi için, Sayfa 7'ye bakın.)
Not: Lityum pillerin kara gönderileri Alaska, Hawaii, Porto Riko veya Avalon, CA gibi adalardaki herhangi bir adrese gönderilmemelidir.

100 Wh’den büyük lityum iyon piller veya 
20 Wh’den büyük lityum iyon hücreler var mı?

UPS Tehlikeli Mallar Sözleşmesi 
gerekecektir.** BM özel ambalaj, 
Sınıf 9 Lityum Pil etiketi, tehlikeli 
madde gönderi evrakları ve paket 
işaretleri gereklidir. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi 
için lütfen ABD DOT Tehlikeli Madde 
Yönetmelikleri’ne bakın.

Piller 101 Wh ile 300 Wh veya hücreler 
21 Wh ile 60 Wh aralığında mı?

Paket ekipmanla birlikte paketlenen 
lityum iyon piller içeriyor mu?

Paket ekipmanla birlikte paketlenen 
lityum iyon piller içeriyor mu?

Paket ekipmanın içinde bulunan lityum 
iyon piller içeriyor mu?

Paketin brüt ağırlığı 
30 kg’den fazla mı?

Paketin brüt ağırlığı 
30 kg’den fazla mı?

Paket ekipmanın içinde 
bulunan lityum iyon piller 
içeriyor mu?

Yalnızca ABD: Paketinizin tamamen 
düzenlemeye tabi Tehlikeli Mallar olarak 
gönderilmesi gerekmez. Gönderi gereksinimleri 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ABD DOT 
Tehlikeli Madde Yönetmelikleri’ne bakın.

Gerekli: “Lityum Piller – Yolcu Uçağında ve 
Gemisinde Taşınması Yasak” ifadesini içeren 
uyarı işaretleri.

4’ten fazla hücre veya 2’den fazla pil içeren 
paketler için lityum iyon pil işareti gereklidir.

Hava yolu hizmetine uygun değildir.

Paketinizin tamamen düzenlemeye tabi Tehlikeli 
Mallar olarak gönderilmesi gerekmez. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 
ABD DOT Tehlikeli Madde Yönetmelikleri’ne 
bakın.

Gerekli: Lityum iyon pil işareti ve “Lityum iyon 
piller in yolcu uçağında taşınması yasaktır.” uyarısı.

Hava yolu hizmetine uygun olmayabilir.  
Sayfa 8’deki Şekil 7’ye bakın.

Yalnızca ABD: Paketinizin tamamen düzenlemeye tabi Tehlikeli Mallar 
olarak gönderilmesi gerekmez. Gönderi gereksinimleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için lütfen ABD DOT Tehlikeli Madde Yönetmelikleri’ne bakın.

Gerekli: “Lityum Piller – Yolcu Uçağında ve Gemisinde Taşınması Yasak” 
ifadesini içeren uyarı işaretleri, lityum iyon pil işareti.

Hava yolu hizmetine uygun değildir.  
ABD dışında karayolu taşımacılığı düzenlemelerine tabidir.

* Tek başına veya Ekipmanla birlikte paketlenmiş lityum pillerin gönderilerine ait ambalajlar 1,2 metrelik bırakma testine dayanıklı olmalı ve tüm piller kısa devre veya 
aktivasyon olasılığını ortadan kaldırmak için paketlenmiş olmalıdır. Zarf veya diğer yumuşak taraflı paketleri kullanmayın. Daha fazla bilgi için sayfa 5'e bakın.

** UPS Küçük Paket ve UPS Air Kargo® hizmetleri için sözleşme gerekliyken UPS Hava Taşımacılığı tehlikeli madde gönderileri için gerekli değildir; ayrıntılar için lütfen 
müşteri temsilciniz ile temasa geçin.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS markası ve kullanılan kahverengi United Parcel Service of America, Inc.’in tescilli markalarıdır.  
Tüm hakları saklıdır. 5/19 9
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EVET Paketinizin tamamen düzenlemeye 
tabi Tehlikeli Mallar olarak 
gönderilmesi gerekmez. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için lütfen yerel kara 
gönderileri yönetmeliklerine bakın.

4’ten fazla hücre veya 2’den fazla 
pil içeren paketlerde lityum iyon 
pil işareti ve “Lityum iyon piller in 
yolcu uçağında taşınması yasaktır.” 
uyarısı gereklidir.

Hava yolu hizmetine uygun 
olmayabilir. Sayfa 8’deki Şekil 
7’ye bakın.
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Şekil 9  
Lityum Metal Pil Hava Gönderileri

Lityum Metal Pil hava gönderim tamamen UPS Tehlikeli Mallar hizmeti gerektirecek şekilde mi düzenlendi?
(Aşağıda belirtilen etiketleme ve gerekli belgeler ile ilgili detaylı bilgi için, Sayfa 7'ye bakın.)
Not: Ekipman olmadan paketlenmiş lityum iyon pillerin UPS Hava hizmetleri aracılığıyla gönderilmesi için ön onay gereklidir. Ek bilgi için ups.com sayfasını ziyaret edin.
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Gönderinizdeki lityum metal pillerin herhangi biri 
2 gramdan fazla lityum metali içeriyor mu veya 
hücreler 1 gramdan fazla lityum metali içeriyor mu?

UPS Tehlikeli Mallar Sözleşmesi 
gerekecektir.** BM özel ambalaj, 
Sınıf 9 Lityum Pil etiketi, tehlikeli 
madde gönderi evrakları veya 
beyannamesi ve paket işaretleri 
gereklidir. Daha fazla bilgi için 
lütfen IATA yönetmeliklerine 
bakın: http://www.iata.org/

Paketinizdeki lityum pillerin toplam 
net ağırlığı 5 kg’den fazla mı?

Bir ekipman içerisinde veya bir 
ekipmanla birlikte paketlenmiş 
lityum pil mi gönderiyorsunuz?

Bir UPS Tehlikeli Maddeler 
sözleşmesi gerekecektir.** 
UN3091 Bölüm I gönderi 
gereksinimleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için lütfen IATA 
yönetmeliklerine bakın.
http://www.iata.org/

UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesi 
gerekecektir.**  
Lütfen IATA gereksinimleri 
UN3090 Bölüm IB (2,5 kg veya 
hafif piller) veya Bölüm IA’ya 
(2,5 kg’den daha ağır piller) bakın.
http://www.iata.org/

Paketinizin tamamen düzenlemeye 
tabi Tehlikeli Mallar olarak gönderilmesi 
gerekmez. UN3091 Bölüm II gereksinimleri 
için IATA yönetmeliklerine bakın.
http://www.iata.org/

“Ekipmanla birlikte paketlenen lityum metal 
piller”* kapsamındaki tüm paketler, UN3091 
Lityum pil işaretini gerektirir. Ayrıca, paketi 
“P.I. 969-II” olarak işaretleyin.”†

“Ekipmanın içinde bulunan lityum metal 
piller” için 4’ten fazla hücre veya 2’den fazla 
pil içeren tüm tek paketlere yönelik UN3091 
Lityum pil işaretini gösterir. Ayrıca, paketi 
“P.I. 970-II” olarak işaretleyin.” †

Not: Gönderide en fazla 4 hücre veya 2 pil ve 
en fazla 2 paket varsa bir işaret ya da etiket 
gerekli değildir.

* “Ekipmanla birlikte paketlenmiş” lityum pillerin gönderilerine ait ambalajlar 1,2 metrelik bırakma testine dayanıklı olmalı ve tüm piller kısa devre veya aktivasyon olasılığını 
ortadan kaldırmak için paketlenmiş olmalıdır. Zarf veya diğer yumuşak taraflı paketleri kullanmayın.

** UPS Küçük Paket ve UPS Hava Kargo hizmetleri için sözleşme gerekliyken UPS Hava Taşımacılığı tehlikeli madde gönderileri için gerekli değildir; ayrıntılar için lütfen müşteri 
temsilciniz ile temasa geçin.

† Hem çıkış hem de varış noktası 48 ABD komşu eyaletinin içinde olduğunda isteğe bağlıdır.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS markası ve kullanılan kahverengi United Parcel Service of America, Inc.’in tescilli markalarıdır.  
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Şekil 10  
Lityum Metal Piller için Kara Gönderileri*

Lityum İyon Pil kara gönderim tamamen Tehlikeli Maddeler UPS® servis gereksinimlerine göre mi düzenlendi? 
(Aşağıda belirtilen gerekli işaretler ve etiketler ile ilgili detaylı bilgi için, Sayfa 7'ye bakın.)
Not: Lityum pillerin kara gönderileri Alaska, Hawaii, Porto Riko veya Avalon, CA gibi adalardaki herhangi bir adrese gönderilmemelidir.

Lityum metal piller 2 gramdan fazla Li metali veya lityum 
metal hücreler 1 gramdan fazla Li metali içeriyor mu?

UPS Tehlikeli Mallar sözleşmesi 
gerekecektir.** BM özel ambalaj, 
Sınıf 9 Lityum Pil etiketi, tehlikeli 
madde gönderi evrakları ve paket 
işaretleri gereklidir. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi 
için lütfen ABD DOT Tehlikeli Madde 
Yönetmelikleri’ne bakın.

Piller 3 g ile 25 g arasında Li metali veya hücreler 
2 g ile 5 g arasında Li metali içeriyor mu?

Paket ekipmanla birlikte paketlenen lityum 
metal piller içeriyor mu?

Pakette ekipmanla birlikte paketlenmiş 
veya ekipmanın içinde bulunan lityum 
metal piller var mı?

Paketin brüt ağırlığı 
30 kg’den fazla mı?

Paketin brüt ağırlığı 
30 kg’den fazla mı?

Paketteki lityum metal pillerin 
net ağırlığı 5 kg’den fazla mı?

Paket ekipmanın içinde 
bulunan lityum metal piller 
içeriyor mu?

Yalnızca ABD: Paketinizin tamamen düzenlemeye 
tabi Tehlikeli Mal olarak sevk edilmesi gerekmez  
. Gönderi gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için 
lütfen ABD DOT Tehlikeli Madde Yönetmelikleri’ne 
bakın.

Gerekli: “Lityum Piller – Yolcu Uçağında ve 
Gemisinde Taşınması Yasak” ifadesini içeren uyarı 
işaretleri.

4’ten fazla hücre veya 2’den fazla pil içeren paketler 
için lityum metal pil işareti gereklidir.

Hava yolu hizmetine uygun değildir.
Paketinizin tamamen düzenlemeye 
tabi Tehlikeli Mallar olarak 
gönderilmesi gerekmez. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi 
için lütfen ABD DOT Tehlikeli Madde 
Yönetmelikleri’ne bakın.

Gerekli: Lityum metal pil işareti.

Hava yolu hizmetine uygun 
olmayabilir. Sayfa 10’daki Şekil 9’a 
bakın.

Paketinizin tamamen düzenlemeye tabi Tehlikeli 
Mallar olarak gönderilmesi gerekmez. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 
yerel kara gönderileri yönetmeliklerine bakın.

4’ten fazla hücre veya 2’den fazla pil içeren paketler 
için lityum metal pil işareti gereklidir.

Hava yolu hizmetine uygun olmayabilir.  
Sayfa 10’daki Şekil 9’a bakın.

Yalnızca ABD: Paketinizin tamamen düzenlemeye tabi 
Tehlikeli Mallar olarak gönderilmesi gerekmez. Gönderi 
gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ABD DOT 
Tehlikeli Madde Yönetmelikleri’ne bakın.

Gerekli: “Lityum Piller – Yolcu Uçağında ve Gemisinde 
Taşınması Yasak” ifadesini içeren uyarı işaretleri, lityum metal 
pil işareti.

Hava yolu hizmetine uygun değildir. 
ABD dışında karayolu taşımacılığı düzenlemelerine tabidir.

Paketinizin tamamen düzenlemeye 
tabi Tehlikeli Mallar olarak gönderilmesi 
gerekmez. Gönderi gereksinimleri 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen yerel 
kara gönderileri yönetmeliklerine bakın.

Gerekli: “Lityum Piller – Yolcu Uçağında 
Taşınması Yasak” ifadesini içeren uyarı 
işaretleri, lityum metal pil işareti. 

Hava yolu hizmetine uygun olmayabilir.  
Sayfa 10’daki Şekil 9’a bakın.

* Tek başına veya Ekipmanla birlikte paketlenmiş lityum pillerin gönderilerine ait ambalajlar 1,2 metrelik bırakma testine dayanıklı olmalı ve tüm piller kısa devre veya 
aktivasyon olasılığını ortadan kaldırmak için paketlenmiş olmalıdır. Zarf veya diğer yumuşak taraflı paketleri kullanmayın. Daha fazla bilgi için sayfa 5'e bakın.

** UPS Küçük Paket ve UPS Air Kargo® hizmetleri için sözleşme gerekliyken UPS Hava Taşımacılığı tehlikeli madde gönderileri için gerekli değildir; ayrıntılar için lütfen müşteri 
temsilciniz ile temasa geçin.
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