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AMAÇ:

n Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde
yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin
koruma sağlamak üzere envanter
oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve
teknik usul ve esasları düzenlemek.

Kimyasalların  Envanteri ve KontrolüKimyasalların  Envanteri ve Kontrolü
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1- Etki Değerlendirme (Tehlike tanımı,
Doz-cevap değerlendirmesi)

2- Maruz Kalma Değerlendirmesi
3- Risk Karekterizasyonu
4- Risk Sınıflandırma
5- Risk Azaltım Seçeneklerinin Tanımı ve

Risk-Fayda Analizi
6- Risk Azaltımı
7- İzleme ve Gözden Geçirme

Kimyasallar Yönetimi = Risk YönetimiKimyasallar Yönetimi = Risk Yönetimi

Risk DEĞ.
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KAPSAM

• Mevcut ve yeni maddelere ilişkin bilgi
toplanmasını, sunulmasını ve
erişebilirliğini,

• Mevcut ve yeni maddelerin insan sağlığı
ve çevre üzerine olabilecek muhtemel
risklerinin kontrolü ilkelerini kapsar.
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KAPSAM DIŞI
• Herhangi bir işleme veya sürece

girmemesi koşuluyla transit geçişteki
gümrük denetimine tabi maddeleri,

• Askeri amaçlı kullanım için üretilen veya
ithal edilen maddeleri,

kapsamaz.
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Bölümler;

1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

2.BÖLÜM Genel Hükümler
3.BÖLÜM Envanter Oluşturulması
4.BÖLÜM Maddelerin İnsan ve Çevreye Olan Risklerinin

Değerlendirilmesi
5.BÖLÜM Son Hükümler
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Ekler;

EK-1 Madde 7 ve 8 hükümlerinden muaf tutulan
maddeler listesi

EK-2 Madde 7’de atıfta bulunulan bilgiler
EK-3 Madde 8 (1)’de atıfta bulunulan bilgiler
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1- Kimyasal olarak herhangi bir değişikliğe
uğramamış, doğada doğal olarak bulunan
maddeler:
*Mineraller, cevherler, cevher özütleri, çimento
cürufu,
Doğal gaz, likit petrol gazı, doğal gaz yoğuşuğu,
işlenmiş gazlar ve bunların bileşenleri, ham
petrol,
*Kömür, kok kömürü, petrokok.

7 NCİ VE 8 İNCİ MADDE KOŞULLARINDAN
MUAFİYET
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2. Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal
kimyasal maddeler:

n hidrojen, oksijen, asal gaz (argon, helyum, neon,
ksenon), Azot.

3- Ek-1de EC ve CAS no verilen ve özellikleri çok
iyi bilinen 75 madde.

4- Polimerler

7 NCİ VE 8 İNCİ MADDE KOŞULLARINDAN
MUAFİYET
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n Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası,
n Üretilen veya ithal edilen maddenin miktarı,
n Tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik

ibareleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılması,
n Öngörülen kullanım alanları,
n Fiziko-kimyasal özellikleri,
n Çevresel ortamlar arasındaki hareketi ve

davranışı,
n Ekotoksisitesi,
n Akut ve kronik toksisitesi hakkında veriler,
n Kanserojenik, mutajenik ve/veya üreme

sistemine toksisitesi(CMR)
n Risk değerlendirmesinde kullanılacak diğer

veriler

Envanter

Envantere girilmesi gereken bilgiler

1 t – 1000 t
Ek-3

≥ 1000 t
Ek-2
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1- Envantere girilecek bilgiler nereden bulunacak?

n Üretici, güvenlik bilgi formları,
n http://ecb.jrc.it/esis/
n http://cfpub.epa.gov/ecotox
n http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsids/si

dpub.html
n http://toxnet.nlm.nig.gov/cgi-bin/sis/search
n http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/
n http://msds.search.com
n http://www.inchem.org/pages/ehc.html
n http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
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Veri sağlama Usulleri:
www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr web sitesi oluşturuldu.

http://www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr/
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SistemSistem GirişGiriş SayfasıSayfası
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Verilen bilgilerin güncellenmesiVerilen bilgilerin güncellenmesi

1- Bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir:
a) Maddenin, insan ve çevrenin maddeye maruziyet
tipinde, formunda, şiddetinde veya süresinde değişiklik
yapan yeni kullanım alanının olması,
b) Maddenin risk değerlendirmesiyle ilgili, fiziko-kimyasal,
toksikolojik veya ekotoksikolojik özellikleri hakkında yeni
verilerin elde edilmesi,
c) SAE Yönetmeliğe göre maddenin geçici olarak
sınıflandırılmasında değişiklik olması,
ç) Madde hakkında insan ve çevre için ciddi risk
oluşturabileceği sonucuna varılacak yeni bilgilerin elde
edilmesi.
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Verilen bilgilerin güncellenmesiVerilen bilgilerin güncellenmesi
(devam)(devam)

2- Her üç yılda bir Bakanlığa İletir:
• Ek-2 veya ek-3’te belirtilen miktarlarda değişiklik

olması durumunda üretim ve ithalat miktarıyla
ilgili bilgileri.
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İlk Kez Madde Üretilmesi veya  İthalİlk Kez Madde Üretilmesi veya  İthal
EdilmesiEdilmesi

26/12/2008 tarihinden sonra ilk kez madde üretenler veya
ithal edenler;

* İlk üretim veya ithalat  tarihinden itibaren 14 ay içinde
yıllık miktar ve ilgili verileri envantere girer.
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Verilerin Gizliliği :

Endüstriyel ve ticari gizlilik aşağıdaki konular için geçerli değildir :Endüstriyel ve ticari gizlilik aşağıdaki konular için geçerli değildir :
••Maddenin adı,Maddenin adı,
••FizikoFiziko--kimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki hareket vekimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki hareket ve
davranış hakkında veriler,davranış hakkında veriler,
••ToksikolojikToksikolojik veve ekotoksikolojikekotoksikolojik testlerin özetleri ve özellikletestlerin özetleri ve özellikle CMR’larCMR’lar hakkındahakkında
veriler,veriler,
••Acil müdahale hakkında metotlar ve alınması gerekli önlemler ile ilgiliAcil müdahale hakkında metotlar ve alınması gerekli önlemler ile ilgili
bilgiler,bilgiler,
••Hayvanlar üzerinde yapılmış deneyler veya gereksiz tekrarını önleyecekHayvanlar üzerinde yapılmış deneyler veya gereksiz tekrarını önleyecek
bilgiler,bilgiler,
••MMaruziyetininaruziyetinin belirlenmesinibelirlenmesini mümkünmümkün kılankılan analitikanalitik yöntemleryöntemler..
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TEŞEKKÜRLER


