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KKD İK  NED İ R  ?

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ifadesinin

baş harflerinden oluşmaktadır. KKDİK Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve

çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının

değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve

yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve

kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. KKDİK

Yönetmeliği maddelerin piyasaya arzını, imalatını, maddelerin kendi

hallerinde ya da bir karışım içerisinde veya bir eşya içerisinde kullanımlarını

ve piyasaya arzlarını kapsamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK

Yönetmeliği hükümlerine göre koordinasyonu sağlayacaktır.

KKD İK  YÖNETMEL İ Ğ İ

KKDIK Yönetmeliği Danışmanlığı kapsamında ithal veya imal edilen kimyasal
maddeler hakkında stratejik plan geliştirerek en uygun süreç aşamaları
oluşturulur. Bu süreçlerde kayda tabi olan maddelerin belirlenmesi, muaf
maddelerin belirlenmesi, kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin belirlenmesi,
kısıtlı kullanıma tabi olan maddelerin belirlenmesi ve yasaklı maddelerin
belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Bu adımın ardından kayda tabi olan
maddelerin kayıt stratejileri belirlenir. Ulus Çevre Danışmanlığın yaklaşımı, her
bir müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek, analiz etmek ve ardından
gereksinimlerine özgü uyarlanmış en iyi çözümü bulmaktır. Ulus Çevre
Danışmanlık TURK REACH / KKDIK kayıt, değerlendirme ve yetkilendirme

aşamalarında gereken desteği belirler ve sağlar. 
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TEMS İ L C İ L İ K L ER
Kimyasal Üreticileri ve İthalatçıları kapsayan bu yönetmelik aynı zamanda
yurtdışı kimyasal üreticisi olup Türkiye ‘ye kimyasal satan firmaları da yakından
ilgilendirmektedir. Kimyasal üreten dünya ülkeleri Türkiye’ye satmış oldukları
kimyasalları çevre ve şehircilik bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS)

KKDIK Tek Temsilci aracılığıyla tescil ettirmeden Türkiye Piyasasına arz
edemeyeceklerdir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; KKS olarak bilinen Kimyasal Kayıt Sistemine
Kayıt veya tescil işlemlerini yurt dışı üreticisinin tek başına yapamayacağını ve
bunun için Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik
kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi
olarak atamasını talep etmektedir.
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TEK TARAFLI TEMSİLCİLİK ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİLİK
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TEK TARAFLI TEMSİLCİLİK

Tek temsilcilik hizmeti öncelikle 

KKDİK Yönetmeliği ‘ne hakim ve yine

KKDİK Yönetmeliği EK-18 gereğince

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olan

kişiler tarafından sağlanmalıdır.

GÖREVLER İ

1. Yurt Dışı üreticilerin maddelerinin Ön Kaydını (Ön
MBDF) gerçekleştirmesi.

2. MBDF(Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi
faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda
Yurt Dışı Üreticisini bilgilendirmesi.

3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm
iletişimi gerçekleştirilmesi.

4. Üreticinin 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının KKS Sistemine sunması.

5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt
dosyalarının hazırlaması.

6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test
raporlarını belirlemesi.

7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan
faaliyetlerini izlemesi

8. Kimyasal Güvenlik Raporunun Hazırlanması
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1. Yurt içi İmalatçı, İthalatçı, Alt Kullanıcı
maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF)

gerçekleştirmesi.

2. MBDF(Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi
faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir
konuda Yurt İçi Üreticisini bilgilendirmesi.

3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm
iletişimi gerçekleştirilmesi.

4. Tarafların 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının KKS Sistemine sunması.

5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt
dosyalarının hazırlaması.

6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test
raporlarını belirlemesi.

7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan
faaliyetlerini izlemesi

8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanması.

ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİLİK

Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya

ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak

sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması

konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini

yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik

gerçek veya tüzel kişidir.

GÖREVLER İ
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AKTÖR LER İN
GÖREV LER İ

KKDİK tarafından tanımlanan veya kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama

işlemleri kapsamında KKDİK ’ten elde edilen temel sorumluluklar

hakkında genel özet sağlamaktadır. Bunun kesin bir liste olmadığı

yalnızca referans amaçları için kullanılması gerektiğine dikkat edilmelidir. 

İmaltçılar/ithalatçılar/alt kullanıcıların yapması gerekenler; 

• Maddelerin ve karışımların piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin

tüm kısıtlamalara uyulması 

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca piyasa arz edilen

maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi.  

• Maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formları (GBF) hazırlanması 

• İşyerindeki tüm kimyasal ajanlar için risk değerlendirmeleri yapılması ve

risklerin azaltılması
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YILLIK < 1 TON 

İMALATÇI / İTHALATÇILARIN

GÖREVLERİ
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• Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara Madde 27 ve Ek 2
uyarınca maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi
formları hazırlanıp temin edilmesi.

• Direkt müşterilere Madde 28 uyarınca tanımlandığı
gibi GBF gerektirmeyen maddelere ilişkin bilgilerin
hazırlanıp iletilmesi.

• Ek 17’de belirtildiği üzere maddelerin ve karışımların
imalatı, piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin tüm
kısıtlamalara uyulması.

• Ek 14’te listesi verilen maddelerin
kullanımı/kullanımları için izin başvurusunda bulunma

• İlgili bilgilere sahip olunduğunda Madde Bilgisi
Değişim Forumlarında (MBDF) veri
sahibi olarak hareket edilmesi.
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YILLIK < 1 TON 

İMALATÇI / İTHALATÇILARIN

GÖREVLERİ
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• Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara Madde 27 ve Ek 2
uyarınca maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi
formları hazırlanıp temin edilmesi.

• Direkt müşterilere Madde 28 uyarınca tanımlandığı
gibi GBF gerektirmeyen maddelere ilişkin bilgilerin
hazırlanıp iletilmesi.

• Ek 17’de belirtildiği üzere maddelerin ve karışımların
imalatı, piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin tüm
kısıtlamalara uyulması.

• Ek 14’te listesi verilen maddelerin
kullanımı/kullanımları için izin başvurusunda bulunma

• İlgili bilgilere sahip olunduğunda Madde Bilgisi
Değişim Forumlarında (MBDF) veri
sahibi olarak hareket edilmesi.
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YILLIK > 1 TON VE ÜZERİ 

İMALATÇI / İTHALATÇILARIN

GÖREVLERİ
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• Bakanlığa maddenin ön MBDF’sinin gönderilmesi

• 31/12/2020 tarihinden sonra, ön-MBDFSi gönderilmemiş maddeler için, aynı madde için
kayıt sunulmuş olup olmadığının belirlenmesi için Bakanlığa bir sorgulama başvurusu
gönderilmelidir.

• Maddelerin özellikleri ile kullanım şartlarına ilişkin mevcut bilgilerin toplanıp paylaşımı
ve yeni bilgi oluşturulup teklif edilmesi.

• Bir teknik dosya hazırlanması (izole ara maddeler için özel hükümlerin uygulandığı
unutulmamalıdır)

• KGD ve KGR hazırlanması (üretici başına ≥ 10 ton/yıl olan her kimyasal için)

• Risk karakterizasyon ve maruz kalma senaryoları da dahil KGD ve KGR hazırlanması
(Madde 15(4)’de belirtilen zararlılık sınıfları ve kategorileri için kriterlerden herhangi birini
karşılayan veya PBT veya vPvB kriterlerine sahip, imalatçı başına ≥ 10 ton/yıl olan her
kimyasal için)

• Kendi imalat ve kullanımı için uygun Risk Yönetim Önlemleri (RYÖ) uygulanması.

• Muafiyet geçerli değilse maddeler için kayıt başvurusu sunulması (üretici başına ≥ 1
ton/y)

• Kayıtta sunulan bilgilerin güncel tutulması ve güncellemelerin Bakanlığa sunulması.

• Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara Madde 27 ve Ek II uyarınca maddeler ve karışımlara
ilişkin güvenlik bilgi formları hazırlanıp temin edilmesi.

• Güvenlik Bilgi Formunda (GBF’de) uygun RYÖ lerin tavsiye edilmesi.

• GBF’nin Ekinde Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD)’da geliştirilen Maruz Kalma
Senaryoları (MKSler)’nın iletilmesi (imalatçı başına ≥ 10 ton/yıl)

• Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara Madde 28 uyarınca GBF istenmeyen maddelere ilişkin
bilgilerin hazırlanıp iletilmesi

• Değerlendirme süreci neticesinde yapılan her tür ek bilgi isteyen karara yanıt verilmesi.

• Ek 17’de belirtildiği üzere maddelerin ve karışımların imalatı, piyasaya arz edilmesi ve
kullanımına ilişkin tüm kısıtlamalara uyulması.

• Ek 14’te listesi verilen maddelerin kullanımı/kullanımları için izin başvurusunda bulunma
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KKD İK  TAKV İM İ

– 3/12/2017–31/12/2020: Ön-MBDF(Ön kayıt işlemi)
sürecidir.

– 01/ 01/ 2021 – 31/ 12/ 2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı
maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya
ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Ön-Kayıtlı
olmayan maddeler ise ancak Kayıt işlemlerinin
tamamlanmasının ardından imal ya da ithal
edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

– 01/ 01/ 2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt
edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin
tamamlanmasının ardından imal ya da ithal
edilebilir veya ülke içerisinde

piyasaya sürülebilir.
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