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Çevrenin korunmas› AB politikalar› aras›nda en çok düzenlemeye tabii alanlardan biridir. Gerek boyutu
gerekse derinli¤i aç›s›ndan, topluluk müktesebat›n›n içinde tar›m bölümünden sonraki en büyük bölüm
çevre bölümüdür.

Ve çevre bölümünün bir özelli¤i de, ilgili düzenlemelerin sürekli artmas›, yeni düzenleme alanlar›n›n
ortaya ç›kmas› ve mevcut düzenlemelerin daha kat› hale gelecek flekilde gözden geçirilmesidir. Uyum
sürecinin yaln›zca AB çevre müktesebat›n›n iç hukuka yans›t›lmas›ndan ibaret olmad›¤› bilinmektedir.
Uygulamaya ait altyap›n›n oluflturulmas› ve özellikle yat›r›mlar›n gerçeklefltirilmesi bu sürecin en can al›c›
bölümüdür. Bu süreçte çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin Türk çevre mevzuat›na aktar›lmas› konusunda
çal›flmalar devam etmektedir.

AB çevre müktesebat›na uyarlanan Türk mevzuat›n›n; büyük bir k›sm›n› do¤rudan ya da dolayl› olarak
etkileyecek olan sanayimiz bu anlamda stratejik önem tafl›maktad›r. Sanayi firmalar›m›za destek olma
konusunda da odalar, sektörel ve mesleki kurulufllar ile di¤er ilgili kurumlar önemli görevler üstlenmektedirler.

Bu süreçte, odalar›m›za, üyelerine bilgi ak›fl›n› sa¤lamak kadar, ulusal mevzuat›n uyumland›r›lmas› s›ras›nda
sektörlerin konumunu, müktesebata uyum kabiliyetlerini ve ihtiyaçlar›n› ortaya koymak aç›s›ndan önemli
görevler düflmektedir.

Odam›z›n çevreye yönelik çal›flmalar›, üyelerimizin çevre bilincini gelifltirmek, çevre mevzuat›n›n AB ile
uyumlu hale getirilmesine katk›da bulunmak ve sanayimizi çevre dostu teknolojileri kullanmaya teflvik
etmek temelinde yürütülmektedir.

AB taraf›ndan finanse edilen ve TOBB ve Eurochambres iflbirli¤inde yürütülmekte olan “AB-Türkiye Oda
Forumu” kapsam›nda Odam›z›n “How Green is My Firm - Firmam Çevre Mevzuat›na Ne Kadar Uyumlu”
projesi Aral›k 2008'de Merkezi Finans ve ‹hale Birimi’nden hibe almaya hak kazanm›flt›r.

Odam›z taraf›ndan yürütülen Projede ortaklar›m›z; Valencia Ticaret Odas› (‹spanya) ile Mersin Ticaret
ve Sanayi Odas› (MTSO) olup, Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i iflbirli¤i yapt›¤›m›z kurulufl olarak
projeye katk› vermifltir.

Projeyle, kimya sektörünün AB ve Türk Çevre Mevzuat›na uyumunun de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
AB ve Türk çevre mevzuatlar›n›n de¤erlendirilmesi, kontrol listesi haz›rlanmas›, kimya sektöründen ‹SO
ve MTSO üyesi firma tesislerinin ziyaret edilmesi ve kontrol listesi kullan›larak de¤erlendirme raporuna
kaynak teflkil edecek verilerin toplanmas›, üç bilgilendirme toplant›s› ile üyelerimize bilgi aktar›lmas›
hedeflenmifltir. AB - Türk çevre mevzuat›na iliflkin sektörel de¤erlendirme raporu haz›rlanmas› ve kimya
sektöründen temsilciler ile birlikte Valencia'ya e¤itim ziyareti yap›lmas› da proje faaliyet ad›mlar›ndand›r.

AB'ye uyum kapsam›nda kimyasallar›n yönetimine yönelik olarak mevzuat›m›za kazand›r›lm›fl olan
yönetmeliklere iliflkin, 8 Haziran 2009 tarihinde gerçeklefltirilen “Kimyasallar Alan›nda Yeni Mevzuat

ile ‹lgili E¤itim” in tebli¤lerini ve soru - cevap k›sm›ndaki de¤erlendirmeleri içeren bu kitab›n sanayicilerimize
yararl› olaca¤›n› ümit ediyoruz.

C.Tan›l Küçük

‹stanbul Sanayi Odas› 
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Erbil Büyükbay 

‹SO Çevre fiubesi Müdür Yard›mc›s›

De¤erli kat›l›mc›lar, ‹stanbul Sanayi Odas› ad›na hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Toplant›m›za bafllamadan önce, Odam›z›n yürütmekte oldu¤u “How Green is My Firm” Projesini sizlere
tan›tmak istiyorum.

Odam›z›n koordinatörlü¤ünde yürütülmekte olan projenin ortaklar› Valencia Ticaret Odas› (‹spanya) ile
Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›'d›r. Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i'nin iflbirli¤i yap›lan kurulufl olarak
yer ald›¤› projemizin ana hedefi kimya sektörünün (Sabun, temizleyici maddeler ve kozmetik sanayi; Boya,
reçine ve bask› mürekkepleri sanayi; Çeflitli kimya sanayi; Ana kimya sanayi; ‹laç ve t›bbi malzeme sanayi)
AB ve Türk Çevre Mevzuat›na uyumunun de¤erlendirilmesidir.

Bu hedefi gerçeklefltirmek üzere proje faaliyetlerimiz, AB ve Türk çevre mevzuatlar›n›n de¤erlendirilmesi,
“Firmam Çevre Mevzuat›na Ne Kadar Uyumlu Kontrol Listesi”nin haz›rlanmas›, kimya sektöründen ‹SO
üyesi 60, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› üyesi 15 firman›n tesisinin ziyaret edilmesi ve kontrol listeleri
kullan›larak de¤erlendirme raporuna kaynak teflkil edecek verilerin toplanmas› hedeflenmektedir. Proje
kapsam›nda ayr›ca üç seminer verilmesi (seminerlerden biri Mersin'de gerçeklefltirilecektir), AB - Türk
çevre mevzuat›na iliflkin rehber, sektörel de¤erlendirme raporu haz›rlanmas› ve Valencia'ya e¤itim ziyareti
yap›lmas› planlanmaktad›r.

fiimdi de bugün gerçeklefltirilecek “Kimyasallar Alan›nda Yeni Mevzuat” ile ilgili e¤itimimizi verecek
olan Mustafa Ba¤an hakk›nda k›sa bir bilgi vermek istiyorum. 1949 Diyarbak›r do¤umlu Mustafa Ba¤an,
kimya mühendisidir. 15 senelik sanayi tecrübesi bulunan Say›n Ba¤an Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i
Genel Sekreteridir. Tehlikeli kimyasallar›n yönetimi konusunda çal›flmalar yürüten Say›n Ba¤an; Çevre
ve Orman Bakanl›¤›nda muhtelif komisyon üyeli¤i ve TOBB Kimya Sanayi Meclis üyesi görevlerini de
yürütmektedir.

Sizleri sayg›yla selaml›yor, iyi e¤itimler diliyorum.
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Mustafa Ba¤an

Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i Genel Sekreteri

De¤erli kat›l›mc›lar, ben de sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Bugün, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan 26 Aral›k 2008 tarih ve 27092 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan kimyasallar›n yönetimine iliflkin dört yönetmelik üzerinde birlikte çal›flaca¤›z. Bildi¤iniz üzere
konunun önemine binaen ‹SO taraf›ndan bu sene gerçeklefltirilen ikinci toplant› bu. Bu konuyla ilgili olarak
6 - 7 Nisan 2009 tarihlerinde Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkililerinin kat›l›m› ile “Kimyasallar Alan›nda

Yeni Mevzuat ile ‹lgili Bilgilendirme Toplant›s›” da gerçeklefltirilmiflti.

Sunumda gördü¤ünüz üzere (fiekil 1) REACH kapsam›nda ön kay›t asl›nda buz da¤›n›n üstü idi. REACH
kapsam›nda olanlar bilecektir esas problemler flimdi bafllamaktad›r. REACH'in yay›mlanm›fl olan söz
konusu dört yönetmeli¤imize yans›malar› oldu¤unu düflünüyorum, s›ras› geldikçe de¤inece¤im.

De¤erli kat›l›mc›lar, kimyasallar hakk›nda mevzuat kayna¤›m›z oldukça fazla: Çevre ve Orman Bakanl›¤›
baflta olmak üzere, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›,
Yerel Yönetimler, Türk Standartlar› Enstitüsü, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› mevzuat›.

Ayr›ca bunlara ilave olarak AB'ye ihracat yapmakta olan firmalar›m›z için REACH baflta olmak üzere AB
mevzuat› söz konusu. Kiflisel görüflüme göre, AB'de halk›n da bask›s›yla REACH uygulamaya geçmeden
daha s›k› hale getirilerek kimyasallar›n yönetimi çerçevesinde di¤er ilgili yönetmelikleri de içine alacak
flekilde bir bütün olarak geniflleyecektir.

Kimyasallar›n yasal aç›dan yönetiminde - yönetimi sa¤layabilmemiz için kimyasal maddelerin tehlikelerinin
s›n›fland›r›lmas› gerekmektedir - öncelikle elimizdeki verilere bakmaktay›z. Bu verilerin yeterli olup
olmad›¤›n› inceliyor ve de eksikler varsa bunlarla ilgili deneyler ya da çal›flmalar yap›yoruz. “Haz›rl›k”

evresi olarak niteleyebilece¤imiz bu evreden sonra, elde etti¤imiz verileri bu konuda haz›rlanm›fl kriterlere
ba¤l› olarak bir de¤erlendirme çerçevesinde de¤erlendiriyoruz. Bu da “de¤erlendirme” aflamas› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Tehlike s›n›fland›rmas›n›n muhtelif “uygulamalar”a yans›malar› söz konusudur. E¤er
tüketim ürünü ise tüketicinin korunmas› vb. (fiekil 2) Kimyasallar›n yasal olarak yönetimini haz›rl›k,
de¤erlendirme ve uygulama olmak üzere üç bafll›k alt›nda ele alabiliriz.

Kimyasallar yönetilmedi¤i takdirde ne olur? Maalesef zaman zaman flahit oldu¤umuz yang›nlar ve patlamalar
insan ve çevre aç›s›ndan tehlikeli durumlara sebebiyet vermektedir. Asl›nda olaya sadece “mevzuat bunu
istiyor” düflüncesiyle bakmamak gerekmektedir. Yoksa istenmeyen sonuçlar do¤maktad›r. Kimyasallar
hakk›nda yap›lan s›n›fland›rma sonucunda yeni yönetmeliklerin yeri flekilde gösterilmektedir (fiekil 3)

Kimyasallara yönelik, çal›flanlar›n korunmas› konusunda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan üç adet yönetmelik söz konusu: Kimyasal Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik
Önlemleri Hakk›nda Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik
Önlemleri Hakk›nda Yönetmelik, Patlay›c› Ortamlar›n Tehlikelerinden Çal›flanlar›n Korunmas› Hakk›nda
Yönetmelik. Çevrenin korunmas› konusunda direkt kimyasallarla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›mlanan “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Oldu¤u Kirlili¤in Kontrolü
Yönetmeli¤i” mevcut. Bildi¤iniz üzere yönetmeli¤in Ek 1'inde yer alan “Çok Tehlikeli Maddeler” listesinde
14 adet kimyasal bulunmaktad›r. Yönetmelik bunlar›n deflarj›na iliflkin hükümler içermektedir. Teknik

Güvenlik (uluslar aras› güvenlik) konusunda Seveso 2 direktifine karfl›l›k gelmek üzere “Büyük Endüstriyel
Kazalar›n Kontrolü Hakk›nda Yönetmelik Tasla¤›” haz›rlanm›flt›r. Söz konusu tasla¤›n haz›rlanmas›
aflamas›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan bir proje yürütülmüfl, proje kapsam›nda bir web sayfas›
aç›lm›fl ve firmalar›n gönüllü olarak siteye kay›t yapmalar› istenmifltir. Seveso sadece kimyasal madde
üreticilerini de¤il kimyasal madde kullanan ve bulunduran tüm kurulufllar› kapsamas› aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. Yeni yay›mlanan yönetmeliklerimiz ise “Pazara Verme ve Kontrol” çerçevesinde ele
al›nmaktad›r. Çünkü yeni yönetmeliklerin temel amac› “risk iletiflimi”dir. “Risk iletiflimi” kimyasal
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maddelerin risk yönetimi içinde büyük bir yer tutmaktad›r: Risk alt›nda olan kiflilere bunlar› aktarabilmek.
Herkesin kimya bilmesine, anlamas›na imkân yoktur, asl›nda buna gerek de yoktur. Ancak bu kiflilere
belirli yöntemlerle ne tür risklerin oldu¤unu ve bu çerçevede ne tür kaza ya da olaylar›n olabilece¤ini
yans›tacak bilgilere sahip olan bir sistem kurulabilir.

Yeni yönetmelikler asl›nda bildi¤iniz gibi Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n 2006 y›l›nda bafllat›p 2007'nin
Haziran›nda bitirmifl oldu¤u, k›saca TeACH olarak an›lan Avrupa Birli¤i destekli bir proje çerçevesinde
ortaya ç›km›flt›r. Bu yeni yönetmeliklerimiz -ki hepsi yürürlü¤e girmedi biliyorsunuz - yay›mlanmadan
önce bu konuda iki tane ana mevzuat vard›: Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli¤i (R.G.: 11.07.1993 tarih
ve 21634 say›) ve Güvenlik Bilgi Formu Tebli¤i (R.G.: 11.03.2002 tarih ve 24692 say›).

Her iki mevzuat da yeni yönetmelikler yürürlü¤e girinceye kadar geçerlidir. Bu iki mevzuat risk iletiflimine
yöneliktir.

Yeni yönetmeliklerle Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli¤i üçe bölündü diyebiliriz (fiekil 4).

• Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda
 Yönetmelik

• Baz› Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarlar›n ve Eflyalar›n Üretimine, Piyasaya Arz›na ve Kullan›m›na
‹liflkin K›s›tlamalar Hakk›nda Yönetmelik

• Kimyasallar›n Envanteri ve Kontrolü Hakk›nda Yönetmelik

Güvenlik Bilgi Formu Tebli¤i'ni ise yeni yay›mlanan yönetmeliklerden Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
‹liflkin Güvenlik Bilgi Formlar›n›n Haz›rlanmas› ve Da¤›t›lmas› Hakk›nda Yönetmelik karfl›lamaktad›r.

“Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda
Yönetmelik” ile “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹liflkin Güvenlik Bilgi Formlar›n›n Haz›rlanmas›
ve Da¤›t›lmas› Hakk›nda Yönetmelik” yay›m› tarihlerinden bir y›l sonra (29.12.2009) yürürlü¤e girecektir.

Kimyasallara iliflkin mevzuat konusunu AB ile k›yaslayacak olursak, AB'de bu alanda üç direktif söz
konusudur. Bir tanesi 67/548/EEC say›l› “Tehlikeli Maddeleri S›n›fland›rma, Ambalajlama ve

Etiketleme” konusundaki direktiftir. Di¤er direktif ise 99/45/EC say›l› “Tehlikeli Müstahzarlar› S›n›fland›rma,

Ambalajlama ve Etiketleme” direktifidir. Son direktif 91/155/EEC say›l› “Güvenlik Bilgi Formu”na
iliflkin direktiftir.

AB 67/548/EEC ile 99/45/EC say›l› direktiflere paralel olarak bir “regulation” yay›mlam›flt›r. Bu “regulation”
asl›nda 1992 y›l›ndan bu yana yap›lan bir çal›flman›n sonucudur. 1992 y›l›nda Rio'da Birleflmifl Milletler
taraf›ndan gerçeklefltirilen “Çevre ve Kalk›nma Konferans›”nda; bir tak›m çal›flmalar sonras›nda gündemler
ortaya konulmufltur. Bu gündemlerden bir tanesi olan “Gündem 21”de muhtelif ülke ya da ticari gruplar›n
farkl› etiketlendirmeler, s›n›fland›rmalar, de¤erlendirmeler yapt›¤›, dolay›s›yla art›k günümüzde global
bir pazar olan dünyada bu mallar›n dolafl›m› s›ras›nda farkl› yerlerde farkl› yans›malar olabildi¤i söylenmifltir.
Risk iletiflimlerinde farkl›l›klar yaflanabiliyor. Dolay›s›yla yeni bir sistemle, uluslar aras› bir birliktelik
sisteminin (GHS - global harmonisation system) tüm dünyada kullan›lmas›na karar verilmifl, sistemin
mümkün olmas› halinde 2000 y›l›nda bafllamas› öngörülmüfltür. Ancak bu dönemde baflar› sa¤lanamam›flt›r.
Johannesburg'da yap›lan Rio+10 toplant›s›nda konu tekrar ele al›narak sistemin 2008 y›l›nda bafllamas›
öngörülmüfltür. Buradan hareketle AB; REACH'in bafllamas› ile bafllang›ç yapt›klar› sürecin akabinde yeni
sistemin bir “regulation” olarak yay›mlanabilece¤ini düflündü. Burada AB aç›s›ndan bir konuya dikkat
çekmek istiyorum. REACH'den sonra kimyasallarla ilgili ç›kar›lan tüm mevzuat “regulation” olarak
yay›mlanmaktad›r. Daha önce ço¤unlukla direktif olarak yay›mlanmaktayd›. Buradaki amaç flu: AB'de
“regulation” ülkelerin noktas›na, virgülüne dahi dokunmadan kendi mevzuat›na almak zorunda oldu¤u
bir mevzuatt›r. Farkl›l›klar› ortadan kald›rmak ad›na de¤ifliklikleri dahi “regulation” olarak yapmaya
bafllad›lar. Örne¤in muafiyetlere iliflkin Ek 4 ve 5'deki (Annex) de¤ifliklikler “regulation” olarak
yay›mlanm›flt›r.
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AB, 91/155/EEC say›l› “Güvenlik Bilgi Formu Direktifi”ni 1 Haziran 2007'den itibaren iptal etmifltir.
Bunu REACH'in eki olarak (Annex II) ald›. Bizde de yay›mlanm›fl olan güvenlik bilgi formlar›n›n
haz›rlanmas› ve da¤›t›lmas›na iliflkin yönetmelik, içerik olarak tebli¤imizden çok farkl› de¤il, buna karfl›l›k
gelmektedir.

Baz› kimyasal maddelerin pazara verilmesinde, eflyalarda ve kar›fl›mlarda kullan›lmas›nda k›s›tlama getiren
AB'nin 76/769/EEC say›l› direktifine karfl›l›k yay›mlanm›fl yönetmeli¤imizin bu direktife tam olarak efl
de¤er oldu¤unu söyleyemeyece¤im. AB'nin 76/769 say›l› direktifi kullan›m alan›n›n k›s›tland›¤› yaklafl›k
150 madde ya da madde grubunu içermektedir (fiekil 5).

Envanter konusuna bakacak olursak, bizim yönetmeli¤imiz AB'deki biri direktif di¤eri “regulation” olan
iki mevzuat›n kar›fl›m› olarak düflünülebilir. Ancak hem 793/93'de hem de 93/67'de risk de¤erlendirilmesi
de istenmektedir. Ancak flu anda bizim bu envanter çal›flmas› çerçevesinde risk de¤erlendirmesi istenmiyor.
Risk konusu 76/769 REACH'in Annex 17'sine transfer edildi ve 2013 y›l›na kadar bu flekilde devam
edecek. 2013 y›l›ndan sonra ülkeler aras›ndaki farkl›l›k kalkacak çünkü halen 76/769; AB genelinde
homojen bir yap›da de¤il. Baz› ülkeler sa¤l›k, çevre vb sebeplerden dolay› daha s›k› flartlar› uygulayabiliyorlar.
Ancak Avrupa genelinde birlikteli¤i sa¤lamak için 2013 y›l›nda art›k ülkelerin farkl›l›klar› kalkacak, o
zamana kadar Annex 17 son halini alm›fl olacak. AB ülkelerine ihracat yap›p da REACH kapsam›nda olan
firmalar›m›z genellikle kay›t k›sm›nda yo¤unlaflt›lar, ancak baz› maddelerin kullan›m›n› yasaklayan ya
da k›s›tlayan bölümlerinin de çok önemli oldu¤unu hat›rlatmak isterim. Dolay›s›yla ürünlerimizin
çerçevesinde bu konular›n da kontrol edilmesinde yarar görüyorum. REACH, 793/93 ve 93/67 ile mevcut
maddelerin risk de¤erlendirme prensiplerini içeren 1488/94 say›l› tüzü¤ü kald›rd›. AB, REACH bünyesindeki
sistemin kimyasal maddelerin yönetimi aç›s›ndan yeterli bilgi ve uygulamaya sahip oldu¤una karar verdi.

Avrupa Birli¤i'nin yeni s›n›fland›rma sistemine göz atacak olursak; flu an için uygulanmas› aç›s›ndan ikiye
ay›rabiliriz: maddelere yönelik olarak s›n›fland›rma ve ambalajlama/ etiketleme (fiekil 6).

Maddeler için s›n›fland›rma konusunda 1 Aral›k 2010'dan itibaren yeni sistem uygulanmaya bafllayacak
ancak bu tarihe kadar 67/548 zorunlu iken 1272/2008 ihtiyari. ‹kisini de kullanabiliyorsunuz demek bu.
Ancak ikisini kulland›¤›n›z takdirde, haz›rlad›¤›n›z güvenlik bilgi formuna her iki sistemi de koymak
zorundas›n›z. Eski sistem varsa yeterli oluyor ancak siz GHS'e yönelik olarak flimdiden çal›flma yapaca¤›m
diyorsan›z o zaman güvenlik bilgi formuna her iki sistemi koymakla yükümlüsünüz.

1 Aral›k 2010'dan itibaren maddelere yönelik olarak yeni sistemin s›n›fland›r›lmas› zorunlu hale geliyor.
Bu tarihe kadar yap›lan s›n›fland›rma sonucu piyasaya verilen mallar›n belirli bir süre piyasada tüketimine
izin veriliyor bunlar›n toplat›l›p yeni sisteme göre s›n›fland›r›l›p etiketlenmesi beklenmiyor. 1 Haziran
2015'den itibaren yeni sistemin devreye girmesi isteniyor.

Ambalajlama etiketleme boyutuna bakacak olursak, s›n›fland›rmada oldu¤u gibi her iki sistem, 67/548
zorunlu. ‹htiyari olarak da 1272/2008 kullan›labiliyor. Ambalajlama ve etiketleme sisteminde de 1 Aral›k
2012'ye kadar pazarda bulunan, o flekilde ambalajlanm›fl ve etiketlenmifl olan mallar›n sirkülasyonuna izin
veriliyor. Her iki sistem de kullan›labiliyor. Ancak 1 Aral›k 2012'den itibaren ambalajlaman›n da
etiketlemenin de eski sistemde olmas› istenmiyor, yeni sistemin devreye girmesi isteniyor.

Kar›fl›mlar›n s›n›fland›r›lmas›nda yeni sisteme geçifle bakacak olursak biraz daha uzun bir geçifl süreci
oldu¤unu söyleyebiliriz (fiekil 7). S›n›fland›rma aç›s›ndan 1 Haziran 2015'e kadar 99/45 say›l› direktif
zorunlu iken 1272/2008 ihtiyari olarak kullan›labilir. 1 Haziran 2015'ten itibaren s›n›fland›rma tamamen
yeni sisteme göre yap›lmak zorunda.

Ambalajlama etiketlemede 1 Haziran 2015'e kadar her iki tarz da olabiliyor. Bu arada piyasadaki mallar›n
tüketilebilmesi için, geri ça¤r›l›p tekrar ambalajlan›p tekrar etiketlenmemesi için onun da 1 Haziran 2017'ye
kadar piyasada dolaflmas›na müsaade ediliyor. 1 Haziran 2017'den itibaren de piyasada bulunan ambalaj
ve etiketlerin yeni sistemde olmas› isteniyor.
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CLP denilen AB'nin bu yeni sisteminin devreye girmesi ile birlikte 1 Haziran 2015'ten itibaren maddelere
iliflkin 67/548 ile müstahzarlara iliflkin 99/45 ortadan kalk›yor.

Ayr›ca AB'nin yeni sisteminde “preperation” ifadesi yerine GHS'de kullan›ld›¤› üzere “mixture” ifadesi
gelecek. Birden fazla komponenti ya da bilefli¤i olan kar›fl›mlar.

Uygulamas›na iliflkin konulara girmeden önce, yay›mlanm›fl olan yönetmeliklerin kapsamlar›na bakal›m.
Asl›nda fiekilde görüldü¤ü üzere (fiekil 8) kapsam d›fl› olanlara de¤inmek istiyorum. Envantere iliflkin
yönetmelik hariç - söz konusu yönetmeli¤in kapsam› oldukça genifl tutulmufltur - aç›klamalarda der ki,
bitmifl nihai ürün halinde tüketiciye verilen flu ürünler kapsam d›fl›ndad›r. Envanteri bir tarafa b›rakacak
olursak, kozmetik ürünler, at›k niteli¤indeki madde kar›fl›mlar›, t›bbi ürünler, veteriner ürünleri…

G›da maddeleri denmifl ancak bence g›da maddelerinde kullan›lan kimyasal katk› maddeleri denilmesi
daha uygun. Çünkü g›da maddelerinin tehlikelilik özelli¤i yok. Ayn› flekilde hayvan yemleri ifadesine
“katk› maddesi” ilavesi yap›lmas› gerekir diye düflünüyorum. ‹nvasiv veya insan vücudu ile do¤rudan
fiziksel temasla kullan›lan t›bbi cihazlar, örne¤in protez türündekiler. Radyoaktivite ile ilgili Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu'nun ayr› bir mevzuat› olmas› sebebiyle kapsam d›fl›nda. Tehlikeli madde ve müstahzarlar›n
demiryolu, karayolu, denizyolu, içsu yolu veya hava yolu ile tafl›nmas› kapsam d›fl›nda. Herhangi bir
iflleme veya sürece girmemesi kofluluyla transit geçiflteki gümrük denetimine tabi maddeler envanterin de
kapsam› d›fl›nda.

Yal›t›lmam›fl/soyutlanmam›fl ara ürün konumunda olan maddeler REACH'ten gelen bir ifade bildi¤iniz gibi:
“non-isolated substance”. Bunu flöyle aç›klayabilirim, bir reaktörde oluflturdu¤unuz kimyasal maddeyi baflka
bir yere tafl›madan onun içinde bir tak›m ilaveler yaparak o kimyasal maddeyi yeni bir kimyasal maddeye
çevirebilirsiniz. ‹flte bu asl›nda izole edilmemifl, reaktörün içinde kalm›fl ve üzerine bir reaksiyon konmufl
olan maddelerdir. Bizim mevzuat›m›zda yal›t›lmam›fl/soyutlanmam›fl ara ürünler envanter kapsam›na al›nm›fl.

Patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen sivil amaçl› patlay›c›lar›n
ambalajlanmas› ve etiketlenmesi kapsam d›fl›nda b›rak›lm›fl, s›n›flama kapsam içinde. Burada bir soru
iflareti var, çünkü bu tarzdaki ürünlerin s›n›fland›r›lmas›, etiketlenmesi ve iflaretlendirilmesi tafl›mac›l›k
sistemine yönelik yap›l›r. Kald› ki bu konuda bildi¤iniz gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n yay›nlad›¤›
bir yönetmelik var. O yönetmeli¤in at›f yapt›¤› AB direktifi söz konusu patlay›c›lar›n s›n›fland›rma ve
etiketlendirme sistemini içerir.

Harp levaz›mat› ve patlay›c›lar envanter haricinde kapsam d›fl›nda. Askeri amaçl› kullan›m envanterin de
kapsam› d›fl›nda.

Dört yönetmelikte ortak tan›mlamalar söz konusu. Detaylar›na girmek istemiyorum zira ayn› merkez
kaynakl›. Ortak tan›mlar neler: Madde, Müstahzar, CAS No., EINECs No, ELINCs No, EC No, Mevcut
Madde (EINECs), Yeni madde (ELINCs), Tehlike S›n›flar›, Üretici, ‹thalatç›, Elleçleme.

Yönetmeliklere de¤inecek olursak, de¤inece¤imiz ilk yönetmelik “Baz› Tehlikeli Maddelerin,

Müstahzarlar›n ve Eflyalar›n Üretimine, Piyasaya Arz›na ve Kullan›m›na ‹liflkin K›s›tlamalar

Hakk›nda Yönetmelik - RG: 26/12/2008 tarih ve 27092 Say›”.

Yeni yönetmelik AB ile ayn› sisteme geçiyor. Bildi¤iniz gibi, özellikle teknik yönetmeliklerde kimin neyi
nas›l yapaca¤›n› belirten idari bölüm ile olmazsa olmaz teknik ekler söz konusudur. 76/769'un yap›s› da
bu flekildedir. ‹dari bir bölüm sonras› 142 madde ya da madde grubunu k›s›tlayan ya da yasaklayan bölüm
olarak ekler söz konusudur. Bizim yönetmeli¤imizin Ek 1'inin ilk bölümünde asbest ile ilgili hükümler
bulunmaktad›r. Amfibol grubu asbest liflerinden ekte verilmifl olan asbest lifleri ç›kar›lamaz, üretilemez,
herhangi bir ürün üretiminde ve üretim d›fl›nda herhangi bir amaçla kullan›lamaz, sat›fl ve kullan›m amac›yla
piyasaya arz edilemez (fiekil 9). Serpantin grubu için de hükümler bulunmaktad›r. Asbestin gelecekte
birçok eflyada kullan›m› yasaklanarak ortadan kalkmas› sa¤lanacak. Yönetmelik asbest içeren eflyalarda,
pazara verilmesi durumunda flekilde (fiekil 10) görülen uyar›c› etiketin bulunmas›n› istiyor. Etiketin ölçüleri,
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renkleri vb formata iliflkin bilgiler Ek 2'de (Asbest ‹çeren Eflyalar›n Etiketlenmesi Hakk›nda Özel Hükümler)
verilmektedir.

Yine Ek 1'in ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümünde Poliklorlu terfeniller (PCT ler), Poliklorlu bifeniller
(PCB ler), Polibromlu bifeniller (PBB ler) ile ilgili hükümler yer almaktad›r (fiekil 11). PCT ve PCB'ler
üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullan›lamaz, sat›fl ve kullan›m amac›yla piyasaya arz edilemez.
PCT ve PCB içeren ürünler piyasaya arz edilemez. PBB'ler üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez,
kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamafl›r ve iç çamafl›rlar› gibi deri ile temas eden tekstil
ürünlerinin üretiminde kullan›lamaz. Bildi¤iniz üzere Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan Ulusal PCB
Eylem Plan›n›n haz›rlanmas› için PCB Özel ‹htisas Komisyonu oluflturulmufltur.

‹kinci yönetmelik olarak, “Kimyasallar›n Envanteri ve Kontrolü Hakk›nda Yönetmelik - R.G:26.12.2008
tarih ve 27092 say›”e de¤inmek istiyorum.

Yönetmelik kapsam›nda sorumluluklar› özetleyecek olursak (Söz konusu Yönetmelik kitap yay›m› tarihinden
önce, 10.11.2009 tarih ve 27402 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Yönetmelik ile de¤ifltirilmifl olup
de¤ifliklikler kitaba yans›t›lm›flt›r.) :

• 26.12.2008 tarihinden üç y›l öncesine kadar maddeleri üretenler veya kendi halinde veya müstahzar
içinde ithal edenler, ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç y›ll›k ortalama miktar›n› Ek 2 veya
Ek 3'de (ton / y›l) ayr›nt›lar› verilen bilgileri 30.06.2010 tarihine kadar Bakanl›¤a iletir.

• 26.12.2008 tarihinden itibaren ilk kez (y›lda bin ton veya üzerinde veya bir ton veya üzerinde ancak
bin tondan az) maddeleri üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, Ek 2 veya
Ek 3'de ayr›nt›lar› verilen bilgileri maddenin y›l içerisinde ilk üretildi¤i veya ithal edildi¤i tarihten 
bir y›l sonras›n› takip eden iki ay içerisinde Bakanl›¤a iletir.

Burada madde ifadesini tekrar vurgulamak istiyorum. TEACH projesi kapsam›nda web sitesine yap›lan
girifllerde müstahzarlar da girildi. Oysa buraya sadece “madde” ile ilgili bilgilerin verilmesi gerekiyor,
kar›fl›m / müstahzarla ilgili bilgiler de¤il. Örne¤in deterjan üretiyorsunuz ve 15 bileflen içeriyor. 15 bileflen
hakk›nda tek tek bilgi verecekseniz.

Yönetmelik yürürlü¤e girdi¤i tarihten 3 y›l öncesine kadar maddeleri üreten, kendi halinde ya da müstahzar
içinde ithal edenler ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç y›ll›k ortalama miktar›na iliflkin olarak
Ek 2 ve Ek 3'de ayr›nt›lar› verilen bilgileri 30.06.2010 tarihine kadar Bakanl›¤a iletmelidir. Bir baflka
deyiflle envantere girmemiz gerekiyor. Ek 3'te 1 ton ile 1000 tonun alt›nda olan maddelere yönelik bilgiler
istenmektedir. Bu bilgiler nelerdir diye bakacak olursak:

a) Maddenin ad›, EC numaras› ve CAS numaras›,

b) Üretilen veya ithal edilen maddenin miktar›,

c) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmas› Hakk›nda
 Yönetmeli¤in Ek 2'sine göre, tehlike s›n›f›, tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri de
 dâhil olmak üzere, s›n›fland›r›lmas›,

ç) Maddenin öngörülen kullan›m alanlar› hakk›nda bilgiler.

Ayr›ca fiziko-kimyasal özellikler, toksikolojik özellikler ve ekotoksikolojik özellikler ile ilgili ilave bilgiler
de talep edilebilir.

1000 tona eflit ya da üzerinde olmas› durumunda ilave bilgiler istenmektedir (fiekil 12).

Bunlarla ilgili bilgileri verirken Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n deney ve ilave çal›flmalar yap›lmas›n›
istemedi¤ini, mevcut verilerin kullan›lmas›n› istedi¤ini hat›rlatmak istiyorum.

Bildi¤iniz üzere AB'nin REACH ile ilgili koordinasyonunu sa¤layan Helsinki'de Avrupa Kimyasallar
Ajans› var. Öncesinde sistemi yürüten Avrupa Kimyasallar Bürosu vard›. Sitede (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/)



12

görece¤iniz üzere bugün art›k eski Avrupa Kimyasallar Ajans› oldu. Bu web sayfas›nda yararlan›labilecek
çok fazla bilgi var. Yönetmeli¤in istedi¤i bilgileri nereden bulabiliriz diye sorular geliyordu. ‹flte bu adreste
yer alan “ESIS - European Chemical Substances Information System” linkinden girifl yapt›¤›n›z
kimyasallara iliflkin bilgileri elde edebiliyorsunuz.

Ayr›ca e¤er kimyasal maddeniz flu andaki etiketlemeye iliflkin yönetmeli¤imizin Ek 2'sindeki listede var
ise bilgileri oradan da temin edebilirsiniz.

Yine siteye dönecek olursak sitede REACH ile ilgili çal›flmalar yürütenleriniz bilir, IUCLID Chemical

Data Sheets linkinde kimyasal maddeler hakk›nda daha önceden haz›rlanm›fl ve buraya yüklenmifl bilgiler
oldu¤unu göreceksiniz.

EPA'n›n “ECOTOX Database” (http://cfpub.epa.gov/ecotox/) sitesinden de ekotoksikolojik bilgiler
konusunda yararlanabilirsiniz.

Üç tane eki var: Ek 1, 7. ve 8. madde koflullar›ndan muafiyet; Ek 2, 7. maddede belirtilen bilgiler; Ek 3
Madde 8'de belirtilen bilgiler.

Ek 1; REACH'e adapte edilmifl durumda (fiekil 13). REACH'in Annex 5'indeki kavramlar› burada da
görüyorsunuz: kimyasal olarak herhangi bir de¤iflikli¤e u¤ramam›fl, do¤ada do¤al olarak bulunan maddeler
vb. Bununla birlikte tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel do¤al kimyasal maddeler, hidrojen, oksijen,
asil gaz vb. REACH Annex 4'de bunlar› bulabilirsiniz. Yine yönetmeli¤imizin Ek 1'indeki 3. maddede
verilen maddeleri de REACH Annex 4'te bulabilirsiniz. Yaln›z tapaj hatalar›na dikkat etmenizi öneriyorum.
EC ve CAS numaralar›n› özellikle dikkate al›n. Örne¤in “askorbik asit” yerine “absorbik asit” yaz›lm›fl.
Ayr›ca polimerler de 7. ve 8. madde koflullar›ndan muaf (10.11.2009 tarih ve 27402 say›l› RG ile de¤iflik).

Yönetmelik ile yapmam›z gerekenlerden biri de Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanm›fl olan
web sayfas›nda (http://www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr/) istenen bilgilerin giriflini yapmak (fiekil 14).
Bu sayfada yer alan “Kimyasallar Veri Bankas›”na firma kodu, kullan›c› kodu ve flifrenizi yazarak girifl
yapabiliyorsunuz. Daha önce de¤indi¤im üzere, TEACH projesi yürütülürken deneme amac›yla envanter
ile ilgili Bakanl›ktan alm›fl oldu¤unuz flifreler var ise geçerli oldu¤unu hat›rlatmak istiyorum. fiifreniz yok
veya eski flifre ile girifl yapam›yorsan›z Çevre ve Orman Bakanl›¤› Kimyasallar Yönetimi Dairesi Baflkanl›¤›
ile irtibata geçerek flifrenizi temin edebilirsiniz.
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Firma kodu, kullan›c› ad› ve flifre girildikten sonra yönetmelik ile karfl› karfl›ya kal›yorsunuz. Firma
bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Yetkili ismini vermeniz gerekiyor. Burada verilen bilgilerin firmay›
ba¤layan bilgiler oldu¤unu hat›rlatmak istiyorum. Dolay›s›yla yasal aç›ndan bir sorun olmas› durumuna
karfl›l›k yetkili bir isim verilmesini öneriyorum. Kimyasal bilgilerine girdi¤iniz zaman 1 ile 1000 ton,

1000 ton ve üzerinde olmak üzere ikiye ayr›ld›¤›n› görüyoruz. Örnek olarak 1 ile 1000 ton aras›nda
üretti¤imiz bir kimyasal girifl yapmaya çal›flal›m. “Yeni kimyasal ekle”ye bast›¤›m›z zaman maddenin ad›,
EC numaras›, CAS numaras›, efl anlaml›s›, safl›¤› vb bilgiler istenmektedir. 1000 ton ve üzeri kimyasal
için girifl yapmak istedi¤imizde daha fazla bilgi istendi¤ini görüyoruz. Her bir kimyasal madde için tek
tek girilmesi gerekiyor. S›k sorulan sorular sayfas›nda henüz bir bilgi yer alm›yor.

Yönetmeli¤in Kapsam bafll›kl› ikinci maddesinde, yönetmeli¤in maddelere iliflkin bilgi toplanmas›n›,
sunulmas›n› ve eriflebilirli¤ini, maddelerin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde olabilecek muhtemel risklerinin
kontrolü ilkelerini kapsad›¤› belirtilmektedir. Dikkatinizi çekmek istedi¤im önemli bir konu var. Burada
direkt olarak “tehlikeli madde” denilmiyor. Maddeler deniliyor. Buradan kas›t tüm kimyasal maddeler
yaln›z tehlikeliler de¤il. Ama Ek 1'de baz› muafiyetler söz konusu.

Sayfada istenen bilgileri verirken gizli formüllerinizi vermek istemeyebilirsiniz. Yönetmeli¤in “Verilerin
Gizlili¤i” bafll›kl› 12.maddesinde “üretici veya ithalatç›….bilgilerin aç›klanmas›n›n kendisine endüstriyel
veya ticari olarak zarar verece¤ini düflünüyorsa, bu bilgilerin üçüncü kiflilere aç›klanmamas›n› yaz›l› olarak
Bakanl›ktan talep edebilir” denilmektedir. Ancak yine ayn› maddede belirtildi¤i üzere, yönetmelik baz›
konular› gizlilik d›fl› tutmufltur (fiekil 15). Burada say›lanlar hariç, örne¤in kulland›¤›n›z madde miktarlar›
için Bakanl›ktan izin alabilirsiniz. Bakanl›k gizlilik baflvurunuzu ald›ktan sonra on befl gün içerisinde size
karar hakk›nda bilgi vermelidir ve gizlilik baflvurunuzun kabulü Bakanl›¤›n yaz›l› onay›na tabiidir.

S›radaki yönetmeli¤imiz “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹liflkin Güvenlik Bilgi Formlar›n›n

Haz›rlanmas› ve Da¤›t›lmas› Hakk›nda Yönetmelik - R.G:26.12.2008 tarih ve 27092 say›”. Güvenlik
Bilgi Formlar› bana göre yaz›l› olarak risk iletiflimimizdir. Kimyasal madde ya da müstahzar ile ilgili
tehlikeleri, al›nacak önlemleri içeren bir risk iletiflim arac›d›r.

Yönetmeli¤in Genel Hükümler bafll›kl› 5.maddesinde “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n
S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda Yönetmeli¤e göre tehlikeli olarak

s›n›fland›r›lan bir maddeyi veya müstahzar› piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatç› veya

da¤›t›c› bu madde veya müstahzar›n profesyonel kullan›c›s›na 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2'deki
bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sa¤lar.” hükmü yer almaktad›r.

Ayn› maddede (e bendi) Güvenlik bilgi formlar›n›n, güvenlik bilgi formlar›n›n haz›rlanmas›na iliflkin
personel belgelendirmesi konusunda akredite olmufl kurulufl taraf›ndan belgelendirilmifl kiflilerce

haz›rlanmas› gerekti¤i belirtilmektedir. ‹thalatlarda da güvenlik bilgi formlar›, ayn› niteli¤e sahip kiflilerce
haz›rlan›r.

Daha sonraki sunumlarda örne¤ini yapaca¤›z, ancak flunu belirtmek istiyorum, bir kar›fl›m tehlikeli madde
içermesine ra¤men hesaplama yöntemlerine göre tehlikeli olarak s›n›fland›r›lmayabilir.

Yönetmeli¤in ayn› maddesinin b bendinde,

 “Bir müstahzar›n piyasaya arz›ndan sorumlu olan kifli, profesyonel kullan›c›n›n talebi durumunda,

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda
Yönetmeli¤in 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsam›nda tehlikeli olarak s›n›fland›r›lmayan,

gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek bafl›na konsantrasyonu a¤›rl›kça ≥ %1 oran›nda veya gaz 
halinde olan müstahzarlarda, tek bafl›na konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 oran›nda,

1) ‹nsan sa¤l›¤› ve çevre aç›s›ndan tehlike oluflturan madde içeren;

2) Hakk›nda iflyerlerinde izin verilebilir maruziyet s›n›r de¤erleri bulunan bir madde içeren 
müstahzarlar için bir güvenlik bilgi formunu sa¤lar.” denilmektedir.



15

2. f›kray› aç›klamaya çal›flay›m, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Kimyasal
Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri Hakk›nda Yönetmeli¤in Mesleki Maruziyet S›n›r
De¤erlerini içeren Ek 1 A ve B'de kimyasal maddelerin çal›flma ortam›ndaki maruziyet s›n›r de¤erleri yer
almaktad›r. Onlardan birini içermesi durumunda profesyonel kullan›c›n›n talebi üzerine güvenlik bilgi
formu verilmek zorundad›r.

Di¤er bir deyimle güvenlik bilgi formunun ço¤unlukla haz›rlanmas› gerekecektir. Zira maddenin tehlikeli
olmad›¤›n› ortaya koyan bir tak›m çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bunun için haz›rlanan dosya
içerisinde sizi sonuca götüren veriler zaten olacak. Dolay›s›yla güvenlik bilgi formu hemen hemen haz›r
hale gelmifl oluyor. Güvenlik bilgi formlar›n›n haz›r halde bulunmas›nda fayda görüyorum.

Güvenlik bilgi formu ne zaman verilecek?

“Madde 5 c) Güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzar›n ilk teslimat›nda ve 
daha sonra revize edildi¤inde, ücretsiz olarak verilir.

Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmifl form, güncellenme tarihinin 12

ay öncesine kadar geçen sürede,

tehlikeli madde veya müstahzar›n verildi¤i kullan›c›lar ile depolayana güncellenme tarihini takip 

eden üç ay içinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaç›nc› güncelleme oldu¤u belirtilir.”

Bana göre güvenlik bilgi formlar›n›n teslimattan önce verilmesi faydal› olur, çünkü bu kimyasal maddeyi
al›p kullanacak kiflinin ifl yerinde önceden tehlikelerine göre haz›rl›k yapma flans› olabilir.

Baz› durumlarda, güvenlik bilgi formlar›n›n güncellenmesi gerekebilmektedir. Örne¤in, madde veya
müstahzar hakk›nda yeni bulgular (yeni tehlikeler ya da tehlikesiz oldu¤una dair) ortaya ç›kabilir ya da
farkl› bir kriter ya da s›n›fland›rma sistemi gelebilir. Güncelleme yap›ld›ktan sonra 12 ay geriye dönerek
güvenlik bilgi formunun revize edildi¤i tarihten itibaren 3 ay içinde da¤›t›m›n› yapmam›z gerekiyor.
Örne¤in ben güvenlik bilgi formunu 8 Haziran 2009 tarihinde güncellediysem, 8 Haziran 2008'e geri
dönerek kimlere mal satt›ysam yenilenmifl / güncellenmifl güvenlik bilgi formunu vermekle yükümlüyüm.
Güncelleme tarihinden itibaren 3 ay içinde bu ifllemlerin bitmesi gerekiyor.

Halka ve kullan›c›lara sat›lan tehlikeli müstahzarla birlikte, insan sa¤l›¤›na yönelik gerekli koruma ve
güvenlik önlemlerini almalar› için yeterli bilgi sa¤lan›yorsa, güvenlik bilgi formunun verilmesi gerekmiyor.
Bununla birlikte, profesyonel kullan›c›lar, talep ederlerse kendilerine güvenlik bilgi formunu sa¤lamak
durumunday›z. Badana - boya yapan bir boyac›n›n kulland›¤› boyaya iliflkin güvenlik bilgi formunu talep
ederek önlem al›yor olmas› uygulamada pek rastlad›¤›m›z bir örnek de¤il ama halk sa¤l›¤› aç›s›ndan da
bu konuda bilinç düzeyinin art›r›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yaz›l› metin olarak verilebiliyor. fiu tür sorular geliyor,
güvenlik bilgi formlar›n› web sitemize koysak da firmalar oradan baksa yeterli olur mu? Hay›r yeterli
de¤il, sorumlulu¤unuz gitmiyor. Siz mal› kime veriyorsan›z kaç defa isterse istesin vermek durumundas›n›z.

Güvenlik bilgi formlar› için standart bafll›klar söz konusudur. Yönetmeli¤in 5.maddesinde,

“f) Güvenlik bilgi formlar›; bu Yönetmeli¤in Ek-1'inde verilen örnek formata uygun olarak, 7 nci

     maddede öngörülen bilgileri kapsayacak flekilde haz›rlan›r.

 g) Güvenlik bilgi formuna; bu Yönetmeli¤in 7 nci maddesinde belirtilen standart bafll›klar ile Ek-1'de
her bir standart bafll›k alt›nda yer almas› öngörülen alt bafll›klar›n adlar› ve numaralar› de¤ifltirilmeden

s›ras›  ile yaz›l›r.” denilmektedir.

De¤inilen formatlar d›fl›na ç›kamazs›n›z. Kimyasallar›n yönetiminde, bu iflle u¤raflanlar›n anlayabilmesi
için, güvenlik alan›nda dünyada kullan›lan standartlar vard›r: standart cümlecikler, standart ifadeler.

Güvenlik bilgi formu haz›rlan›rken birden fazla sayfa kullan›lmas› gerekiyorsa; güvenlik bilgi formunun
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her sayfas› için ayn› format kullan›lmal›d›r. Ek-1'in birinci bölümünde bulunmas› gereken bilgilerin tüm
sayfalara ifllenmesi gerekmektedir. Ek-1'in ikinci bölümü de Ek-2'de yer alan aç›klamalar göz önünde
bulundurularak doldurulur. Güvenlik bilgi formunun her sayfas›nda toplam sayfa numaras›ndan hangi
sayfay› gösterdi¤i belirtilir. Örne¤in güvenlik bilgi formu toplamda 8 sayfa ise ve siz ikinci sayfadasan›z
2/8 fleklinde belirtilmesi gerekmektedir. Son sayfa da 8/8. ‹stenilen bilgilerin karfl›l›¤›n›n bofl b›rak›lmamas›
gerekiyor. ‹liflkisi yok, uygulamas› yok, özel hüküm yok gibi ifadelerin burada yer almas› isteniyor.
‹ngilizce güvenlik bilgi formlar›nda N.A. ifadesine rastlars›n›z ama “not available” m›d›r yoksa “not
applicable” m›d›r pek anlafl›lmaz. Örne¤in tafl›mac›l›k bölümünün karfl›l›¤›nda e¤er girmiyorsa
“s›n›fland›r›lmaz” ya da “iliflki yok” gibi ifadeler konulabilir. Bu yönetmelikte yeni bir uygulama var,
güvenlik bilgi formunun elektronik bir kopyas›n›n da Çevre ve Orman Bakanl›¤›'na iletilmesi.

Yönetmeli¤in 6. maddesinde güvenlik bilgi formunun Türkçe olarak haz›rlanmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
D›fl pazara veriyorsan›z o sizin anlaflt›¤›n›z ülkedeki müflterinizin talebine ba¤l›. Bu konuyla ilgili AB'ne
dönecek olursak, REACH'e kadar güvenlik bilgi formu ve etiket lisan› aç›s›ndan bir zorunluluk yoktu.
Sadece üye ülkeler kendi ülkelerinde buna benzer bir zorunluluk getirebiliyorlard›. fiimdi REACH ile
beraber hangi ülkeye sat›fl yap›l›yorsa güvenlik bilgi formu ve etiketler o ülkenin dil ya da dillerinden biri
olmak zorunda.

Güvenlik bilgi formunun içeri¤i ne olacak? 7. maddedeki bafll›klara bakal›m isterseniz:

“(1) Güvenlik bilgi formunda yer almas› gereken bilgiler afla¤›dad›r:

a) Madde/Müstahzar ve fiirket/‹fl Sahibinin Tan›t›m›,

b) Bileflimi/‹çeri¤i Hakk›nda Bilgi,

c) Tehlikelerin Tan›t›m›,

ç) ‹lk Yard›m Tedbirleri,

d) Yang›nla Mücadele Tedbirleri,

e) Kaza Sonucu Yay›lmaya Karfl› Tedbirler,

f) Elleçleme ve Depolama,

g) Maruziyet Kontrolleri/Kiflisel Korunma,

¤) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

h) Kararl›l›k ve Tepkime,

›) Toksikolojik Bilgi,

i) Ekolojik Bilgi,

j) Bertaraf Bilgileri,

k) Tafl›mac›l›k Bilgileri,

l) Mevzuat Bilgileri,

m) Di¤er Bilgiler.”

Daha önce f bendi “kullan›m ve depolama”yd›. Kullan›m, “handling”in karfl›l›¤› olarak elleçleme olarak
de¤iflti. g bendi de “maruziyet kontrolleri” fleklinde de¤iflti.

Yönetmelik yay›mland›¤› tarihten bir y›l sonra yürürlü¤e girece¤i için yürürlük tarihi 26.12.2009'dur.

Varsa sorular›n›z› alabilirim.
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Figen Soykut

Loreal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.fi.

Ben teknik müdür olarak görev yap›yorum. Anlad›¤›m kadar›yla kimyasal madde ithal edenler veya
üretenler belirtilen miktarlar do¤rultusunda envanter giriflini yapmak durumundalar. Yaln›z uygulama
aç›s›ndan düflünürseniz, ürün y›lda 10.000 ürün olabilir ve 10.000 adet ürünün her birinin içinde ihtiva
ettikleri hammaddeleri hesaplarsan›z çok büyük rakamlara ulafl›labilir. Bu sektör için çok zor ve oldukça
zaman al›c›. Sorum flu Türkiye'ye ithal edilen, baflka bir ülkede de üretilse baflka bir marka da olsa bu
kimyasal maddeler Türkiye'ye girdi¤i takdirde formülasyonlar› hesaplanarak bu veri taban›na girilmesi
gerekecek mi?

Mustafa Ba¤an

Evet. Yönetmeli¤in söyledi¤i bu. TEACH projesinde ben de teknik dan›flman olarak bulundum. Benim
önerim flu yöndeydi: Türkiye'ye giren ya da Türkiye'de pazara verilen kimyasallar hakk›nda bilgileri
toplayal›m ama öncelikle bir limit koyal›m. ‹kinci olarak da kimyasallar›n tan›mlar›n› alal›m. Örne¤in
EINECS, CAS no, s›n›fland›rma vb. Bir ton için bile bu bilgileri alabiliriz. Bu bilgiler yard›m›yla Bakanl›k
bir öncelik s›ras› belirlesin sonra geri dönüp bu maddeleri ithal eden ya da pazara verenlerden bunun detay›
istensin. Bu görüflü savunuyordum.

REACH'de de bildi¤iniz üzere madde söz konusudur. Onun için de örne¤in kozmetik olarak kulland›¤›n›z
bir madde kapsam d›fl› kalabiliyor. Zaten ürün söz konusu de¤il, amaç hangi kimyasal maddeler var.
‹nsanlar ya da çevre hangi kimyasallara maruz kal›yor amaç onu saptamak. Sonras›nda da öncelik saptan›yor.
Ben de öyle düflündüm ancak kabul görmedi.

Yönetmelik de¤iflikli¤i ile 26.12.2008 tarihinden itibaren ilk kez (y›lda bin ton veya üzerinde veya bir ton
veya üzerinde ancak bin tondan az) maddeleri üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal
edenler, Ek 2 veya Ek 3'de ayr›nt›lar› verilen bilgileri maddenin y›l içerisinde ilk üretildi¤i veya ithal
edildi¤i tarihten bir y›l sonras›n› takip eden iki ay içerisinde Bakanl›¤a iletmesi gerekiyor. 

Figen Soykut

Loreal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.fi.

Binlerce hammadde bir ton ile bin ton aras›nda bu flekilde sisteme dâhil edilecek…

Mustafa Ba¤an

67/548'in yap›s›n› de¤ifltiren direktif 92/32'ye bakacak olursan›z orijinali asl›nda 1 ton üzeridir. Bildirimi
de asl›nda de¤indi¤im direktif getirir. 92/32'de alt s›n›r 1, üst s›n›r ise 1000 ton'dur. 

‹smail Yüksel

Arçelik A.fi.

REACH'e AB'ne ihracat yapan firmalar dâhildi. Bu yönetmelikler ile REACH referans al›narak Türkiye
için alternatif bir mevzuatla Türkiye'ye ithalat yapan ve Türkiye'de üretim yapanlar› da kapsama almak
m› amaçlanm›flt›r?

Mustafa Ba¤an

Tam olarak öyle oldu¤unu düflünmüyorum. REACH'ten önce AB, REACH'in kapsad›¤› tüm mevzuata
sahipti. Bir tek kay›t ve izin ayn› çerçevede yoktu. Ama bakt›lar sistem aks›yor, da¤›n›k olan mevzuat›
birlefltirdiler. Kapsam d›fl›lar olmas›na ra¤men tehlikeli ya da tehlikesiz maddeler için kay›tla ifle bafllad›lar.
TEACH projesi ile uyumlaflt›rmaya çal›flt›¤›m›z 93/67; 793/93; 91/155; 67/548 ve 99/45 zaten AB'nin
uygulam›fl oldu¤u eski sistemdi. Yeni mevzuat›m›za, REACH'in kapsam d›fl›na atm›fl olduklar› da monte
edilerek ileride geçifl rahatlat›lmak istendi. Duymuflsunuzdur, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan REACH
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konusunda yürütülecek AB destekli bir proje var. Orada Türkiye'de REACH'in uygulanaca¤› hedef tarih
2013 olarak belirlenmifl. REACH'in Türkiye'de uygulanmas›nda tek avantaj›m›z tart›flmal› olsa da aradan
tek temsilcili¤in ç›kar›lmas› olabilir. Baflka bir avantaj›m›z olmayaca¤›n› düflünüyorum. Çünkü ne Avrupa
Kimyasallar Ajans›'n›n bünyesinde adam çal›flt›rabiliriz, ne de komisyonlarda görev alabiliriz. Örne¤in
EFTA ülkeleri anlaflt›lar ve dediler ki REACH'i uygulayaca¤›z, bizim topraklar›m›z› da REACH topra¤›
olarak kabul edin ve biz tek temsilci kullanmayal›m. Ama o çerçevede görev ald›klar› komisyonlarda oy
haklar› bulunmuyor. Bir di¤er olumsuzluk izin prosedüründe. ‹zin prosedüründe karar verecek olan asl›nda
komisyon. Komisyon üyeleri içinde yer alm›yorsan›z, o izin prosedürü hakk›nda hiçbir girifliminiz olam›yor.
Örne¤in 5 - 6 ay önce bor türevlerinde yaflad›k o s›k›nt›y›. Üreme için toksik kategori 3'ten 2'ye al›nd›.
Yanl›fl bir yorumlama oldu¤una inan›yorum ama önümüzdeki dönem büyük olas›l›kla izin prosedürüne
tabii olacak. Ve Annex 14'e girecek. fiu anda yapmam›z gereken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
vas›tas›yla lobi yaparak bu maddenin Annex 14'e girmemesini sa¤lamak. Çünkü henüz Annex 14 için yedi
madde belirlenmifl durumda.

fiimdi güvenlik bilgi formlar›n›n haz›rlanmas› ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Kimyasal maddelerle
u¤raflan kiflilerin kendilerine sormalar› gereken bir tak›m sorular var:

1. Bu maddenin bana zarar› var m›? Varsa zarar› nas›l dokunur?

2. Kendimi nas›l koruyabilirim?

3. Acil durumlarda ne yapabilirim?

4. Yukar›daki sorular›n cevab›n› nereden bulabilirim?

Öncelikle ihtiyac›m›z olan bilgileri görsel risk iletiflimi olan ambalajlar›n üzerindeki etiketlerden sa¤layabiliriz
(fiekil 16). Gördü¤ünüz üzere etiketlerde risk sembollerini, güvenlik ibarelerini, kimyasal ismini vb bilgileri
bulabiliyorsunuz. ‹kinci kayna¤›m›z ise güvenlik bilgi formlar›. Yeni sistemde güvenlik bilgi formunun
içeri¤inin ne olmas› gerekti¤ine de¤inmifltim. 16 bafll›k alt›ndaki verileri zaman ay›r›p detayl› olarak
incelememiz gerekiyor. ‹lk olarak bu ürünü kim üretip pazara veriyorsa onun hakk›nda ve ayr›ca ürün
hakk›nda bilgilerin verilmesi laz›m: Madde / Müstahzar ve fiirket / ‹fl Sahibinin Tan›t›m› (fiekil 17).
Yine ayn› bafll›k alt›nda gittikçe önem kazanan kullan›m alan›. REACH'ten sonra yeni güvenlik bilgi formu
çerçevesinde y›lda 10 ton ve üzerinde kimyasal maddeler için bir kimyasal güvenlik de¤erlendirmesi
yapmakla yükümlüsünüz. Bu de¤erlendirme sonuçlar›n› “Kimyasal Güvenlik Raporu-KGR” haz›rlayarak
belirtiyorsunuz.

Haz›rlanm›fl olan kimyasal güvenlik raporundaki fiziko-kimyasal, toksikolojik, eko-toksikolojik vb
tehlikelere göre yap›lm›fl olan de¤erlendirme sonucu 67/548'e göre Tehlikeli; Kal›c› ve Biyobirikimli ve
Toksik (PBT); Çok kal›c› ve çok biyobirikimli (vPvB) ç›kmas› durumunda maruziyet senaryosu haz›rlaman›z
gerekiyor. Ve bu maruziyet senaryosuna ba¤l› olarak da risk yönetimi önlemlerini ortaya koyman›z
gerekiyor. Maruziyet senaryosuyla risk yönetimi güvenlik bilgi formunun ekine konuluyor. REACH'te
gözden kaçan bir nokta oldu¤una inan›yorum: REACH'in temel noktalar›ndan biri kullan›m alan›d›r.
Örne¤in, ilaç hammaddeleri. E¤er o hammaddeyi ilaç içinde kullan›rsan›z REACH'te kay›t da dâhil bir
çok konudan muafs›n›z. Örne¤in sitrik asit, ilaç d›fl›nda alç› da kullan›labilir. Alç›da kullan›ld›¤› zaman
sal›n›m olmas› durumunda kayda tabii bildi¤iniz gibi. Sonuç olarak REACH'te KGR, maruziyet senaryosu
ve risk yönetimi önlemleri kullan›m alan›na yönelik olmak durumunda. REACH çerçevesinde güvenlik
bilgi formu “Geniflletilmifl Güvenlik Formu - Extended Safety Data Sheets” ekinde maruziyet senaryosu
ve risk yönetimi önlemleri veriliyor. Konumuza dönecek olursak güvenlik bilgi formuna yaz›lacak kullan›m
alan› son derece önem kazanm›fl durumda. Maruziyet senaryosu yap›lmad›¤›, risk yönetim önlemleri
al›nmad›¤› durumlarda kullan›m alan› yaz›lamaz, tersi de geçerli. Maruziyet senaryosu yap›lmam›fl,
kullan›m alan› ortaya konmam›fl bir maddeyi alt kullan›c› o alanda kullanamaz. Kullanmas› durumunda
kullan›c› kendi kimyasal güvenlik raporunu ve buna ba¤l› olarak güvenlik bilgi formunu haz›rlamakla
yükümlüdür. Güvenlik bilgi formu kimyasal güvenlik raporunun bir ç›kt›s›d›r. Sonra firman›n tan›m›na
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iliflkin bilgiler olmas› gerekiyor: Firma ad›, Adresi, Telefonu & Faks›, Acil Durum Telefonu (fiekil 18).
Acil durum telefonu ilgili flahsa ulafl›lacak flekilde verilmelidir.

‹ki numaral› bafll›k alt›nda bileflimi ve içindekiler hakk›nda bilgiler istenir. E¤er madde müstahzarsa
flekilde görüldü¤ü gibi (fiekil 19) minumum verilmesi gereken bilgiler: Maddenin ismi, CAS Nosu,
Konsantrasyonu, S›n›f›, R Durumlar› hatta EINECs No varsa ELINCs No. Burada sorulan bir soru var:
Bu bilgilerin verilmesi durumunda formül ortaya ç›k›yor, ne yapabiliriz? ‹lk olarak, burada konsantrasyonu
aral›k olarak verebilirsiniz. Ancak örne¤in %5 ile %90 gibi bir aral›¤› kast etmiyorum. Aral›k verilirken
dikkat edilmesi gereken konu, s›n›fland›rma hesab›nda üst limitin ele al›n›yor olmas›d›r. Normalde aral›¤›n
ortas›ndaki bir de¤er üzerinden yapt›¤›n›z hesaplama s›n›fland›rma d›fl› kalmas›na karfl›n üst de¤er üzerinden
s›n›fland›rmaya girme flans› yüksek olabilir. ‹simleri vermek istememeniz durumunda, Tehlikeli Maddelerin
Ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda Yönetmeli¤in, Kimyasal
Adlar›n Gizlili¤i bafll›kl› 37. maddesinde buna iliflkin hükümleri bulabilirsiniz. Baz› kimyasal maddeler
için Çevre ve Orman Bakanl›¤›'na baflvurarak izin alabiliyorsunuz. R41 ile uzun süreli maruziyet sonras›
insan sa¤l›¤› üzerine “zararl› etki” gösterenler gizlilik izni kapsam› d›fl›ndad›r. Ayr›ca daha önce de¤indi¤imiz
üzere kimyasal madde için, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Kimyasal
Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri Hakk›nda Yönetmeli¤e göre “Mesleki Maruziyet
S›n›r De¤erleri” belirlenmifl ise kimyasal grup ad› veya alternatif ad kullan›m› yap›lam›yor.

‹znimizi al›rsak bu alan› bofl mu b›rakaca¤›z? Hay›r. O madde ile ilgili kullan›labilecek kimyasal madde
aileleri var, flekilde örnekleri görüyorsunuz (fiekil 20). Örne¤in brom bileflikleri, kripton bileflikleri,
rubidyum bileflikleri vb. fleklinde aile ismi fleklinde veriyorum madde ismimi vermiyorum.

Üçüncü bölüm tehlikelerin tan›t›m›. Bana göre güvenlik bilgi formunda ilk bak›lacak bölümdür. Çünkü
burada fiziko-kimyasal tehlikeler, sa¤l›k için tehlikeler, çevre için tehlikeler R cümlecikleri, S cümlecikleri
gibi ifadelerle yaz›lmak zorundad›r (fiekil 21). Örne¤e bakacak olursak maruziyet yollar›na yönelik hangi
etkileri oldu¤u ortaya konmaktad›r.
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Dört numaral› bölüm ilk yard›m tedbirleridir. Gördü¤ünüz üzere (fiekil 22) maddeye maruz kalma
yollar›na yönelik baz› bilgilerin verilmesi gerekmektedir. “fiuuru yerinde olmayana kesinlikle a¤›zdan

bir fley vermeyin” bu ifadeye hemen hemen tüm güvenlik bilgi formlar›nda rastlayabilirsiniz. Çünkü
fluuru yerinde olmayan bir kifliye bir fley içirilmesi durumunda reflekslerini kaybetmifl olmas›ndan dolay›
nefes borusunu örtemeyece¤inden s›v›n›n ci¤erlere gitmesine sebep oluruz.

Beflinci madde olarak “yang›nla mücadele”ye gelecek olursak (fiekil 23), burada da bizden birtak›m
bilgiler istenmektedir. ‹lk olarak müdahale edecek olan ekiplerin hangi kiflisel koruyucu donan›mlar›
kullanmas› gerekti¤i belirtilmelidir. Müdahale edecek ekibi koruyamazsan›z, müdahale edecek kimse
kalmaz. Tehlikeleri ortaya koymak durumunday›z. Söndürücüler çok önemli, maddeyle uyumlu söndürücüleri
kullanmak durumunday›z yoksa yang›n› fliddetlendirilebiliriz. Kullan›lmamas› gereken söndürücüler varsa
onlar›n da burada belirtilmesi gerekiyor. Örne¤in s›v›lar›n neden oldu¤u yang›nlarda bas›nçl› su kullan›lmaz
çünkü yang›n etrafa da¤›labilir.

Kaza sonucu yay›lmaya karfl› tedbirler alt›nc› bölümde yer al›yor. Burada da kiflisel korunma donan›mlar›na
de¤inmek gerekiyor (fiekil 24). Burada dikkat edilmesi gereken husus flu, dökülen, saç›lan maddeleri
toplarken uyumlu bir kimyasal ile ya da uygun ortamda toplaman›z gerekir. En yayg›n kullan›lan kuru
kum ve toprakt›r. Diyatomeleri duymufl olabilirsiniz. Genelde reaksiyona girmeyen maddelerdir. Ancak
nitrik asit saç›l›m› s›ras›nda odun talafl› ile müdahale etmeniz durumunda reaksiyon oluflur ve toksik bir
ortam yaratabilir.

Yedinci bölüm elleçleme ve depolama bafll›¤›n› tafl›yor (fiekil 25). Depolamada asl›nda birbiriyle uyumsuz
olan maddelerin sistemini ortaya koymam›z gerekiyor. Ço¤unlukla uygulamada bu konuya dikkat
edilmedi¤ini görüyorum. Sonbaharda Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i olarak, Alman Kimya Sanayicileri
Federasyonu'nun haz›rlad›¤› doküman›n tercümesi ve detayland›r›lmas›yla oluflturulan doküman› sizlerin
istifadesine sunaca¤›z. Örne¤in, bir deprem fabrikada büyük hasara neden olmayabilir ancak ambalajlanm›fl
ve depolanm›fl kimyasal maddeler raflardan düflerek birbiriyle reaksiyona girebilir ve patlamaya neden
olabilir.

Maruziyet Kontrolleri / Kiflisel Korunma bafll›¤› alt›nda üç konuda bilgi istenmektedir (fiekil 26);
mühendislik önlemleri, maruz kalma limitleri, kiflisel korunma donan›mlar›. Hat›rlatmak istiyorum diyelim
müstahzar için befl kimyasal madde kullan›yorsak ve bunlar›n maruz kalma limitleri var ise burada
belirtmemiz gerekiyor. REACH'te bu bafll›k biraz daha zorlaflt›r›ld›, iki yeni kavram söz konusu: türetilmifl
etkisi olmayan seviye (DNEL) ve öngörülen etkisi olmayan konsantrasyon (PNEC) . Kimyasal güvenlik
raporu haz›rlan›rken bu kavramlar›n ortaya konulmas› gerekiyor. Bu bilgiler sekiz numaral› bafll›k alt›nda
verilmek durumunda.

Fiziksel ve kimyasal özellikler üzerinde durmayaca¤›m (fiekil 27). Daha önce de¤indi¤im üzere Avrupa
Kimyasallar Bürosu'nun web sitesinde yer alan dokümanlar› indirerek bilgileri kullanmam›z gerekiyor.
9. bölüm olan fiziksel ve kimyasal özellikler bafll›¤› alt›nda bir çok veri isteniyor: görünüfl, koku, sa¤l›k-
güvenlik - çevre bilgileri, …., buhar bas›nc›, da¤›l›m katsay›s› (Henry sabiti, bir kimyasal›n bir ortamdan
di¤er ortama geçifl e¤ilimini ortaya koyar) vb. Birkaç fiziko-kimyasal parametreyle rahatl›kla çal›flt›r›labilecek
ve detayl› bilgiler alabilece¤iniz bilgisayar programlar› mevcut.
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Kararl›l›k ve tepkime maddesinde kimyasal maddenin kararl›l›k flartlar›n› ortaya koymam›z gerekiyor
(fiekil 28). Uyumsuz maddeler belirtilirken hem yan›nda bulunacak olan kimyasal hem de kullan›lacak
ambalaj malzemesi aç›s›ndan belirtilmesinde fayda var. Tehlikeli bozunma ürünlerinin de belirtilmesi
gerekmektedir. Ekzotermik reaksiyon olan - d›fla ›s› ve enerji veren - bulundu¤u kab›n içindeki bas›nc›
art›ran, patlamaya - çatlamaya neden olan polimerizasyon reaksiyonlar› ile ilgili bilgi verilmelidir.

Toksikolojik bilgilerde LD50 de¤erlerinin verilmesi gerekiyor (fiekil 29). ‹lave olarak kronik etkilerin
- kanserojen, mutojen, üreme için toksik, varsa alerjik - de yaz›lmas› gerekmektedir.

Ekolojik bilgide bizden istenen ekotoksisite, hareketlilik (mobilite), kal›c›l›k ve bozunabilirlik, biyobirikim
(bioaccumulative) potansiyeli ve di¤er ters etkiler (fiekil 30).

Bertaraf Bilgilerinde kimyasal maddenin ömrünü tamamlad›ktan sonra do¤adan uzaklaflt›r›lmas›na iliflkin
bilgiler bulunacakt›r. Gerek kimyasal maddenin kendisi için gerekse onunla kirlenmifl (kimyasal bulaflm›fl)
olan ambalajlar›n uzaklaflt›r›lmas› gerekmektedir. Burada hat›rlatmak isterim, kontamine denilen bu tür
kimyasal bulaflm›fl ambalaj at›klar› “Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i” kapsam›nda de¤ildir. Bu
tür at›klar›n “Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i”nce bertaraf edilmesi gerekmektedir. Benim
düflünceme göre bu tür at›klar›n tehlikeli olarak s›n›fland›r›lmas› için yurtd›fl› örneklerinde oldu¤u gibi
belirli bir kriter konulmas› gerekirdi. Tabii güvenlik bilgi formunda yerel / ulusal mevzuat kurallar›na göre
bertaraf edilmesine iliflkin uyar›lar da yaz›lmal›d›r. (fiekil 31)

14 numaral› bafll›k alt›nda Tafl›mac›l›k bilgileri yer almaktad›r. Burada bu tehlikeli madde ya da
müstahzarlar›n uluslararas› yollarda; kara, deniz, hava, iç sular, demiryolu tafl›mas›na yönelik s›n›fland›r›lmas›,
Birleflmifl Milletler (UN) numaras›, sisteme uygun sevk ismi, ambalaj grubu, deniz kirletici olup olmad›¤›
ve di¤er bilgilerinin yer almas› gerekmektedir. Burada ilave edece¤im bir husus var. 30 Kas›m 2005'de
Bakanlar Kurulu “Tehlikeli Yükün Karayolu ile Uluslararas› Tafl›mac›l›¤›na iliflkin Avrupa Anlaflmas›”na
(ADR) taraf olunmas›n› kabul etti. Di¤er taraftan da, yan›lm›yorsam 31 Mart 2007'de “Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Tafl›nmas› Hakk›nda Yönetmelik” yay›mland› ki bu da Almanlarla yürütülen bir TWINING
Projesi neticesinde ortaya ç›kt›. Asl›nda bu Yönetmeli¤in 2009 y›l› bafl›nda uygulanmas› hedefleniyordu.
Ancak 01.01.2011 tarihi itibariyle (11.07.2009 tarih ve 27284 say›l› Resmi Gazete'de yap›lan de¤ifliklik
ile) yürürlü¤e girecek. Uygulamada sorunlar yaflanabilir diye düflünüyorum zira REACH gibi altyap›
isteyen bir sistem. Öncelikle ADR'nin teknik metninin haz›rlanmas› gerekiyor çünkü Yönetmelikte bu
metne at›fta bulunulmufltur (fiekil 32).

Kimyasal maddemizi s›n›fland›rd›k, ambalajlad›k, etiketledik. Tüm bunlar› mevzuat›na uygun olarak
yapt›k. 15 numaral› Mevzuat bilgisinde uygulanan bu mevzuata iliflkin bilgiler yer almal›d›r. Burada
ayr›ca bu hükümlerin uygulanmas›na yönelik di¤er ulusal mevzuat ya da ilgisi olabilecek di¤er ulusal
tedbirler belirtilmelidir. Ayr›ca ulusal mevzuat›n yetersiz kalmas› durumunda özellikle AB üyesi ülkelerde
olmak üzere di¤er ülkelerdeki uygulamalar da belirtilmelidir, örne¤in REACH'in Annex 17'sindeki sistem
içinde bir k›s›tlama söz konusu ise (fiekil 33).

16 numaral› Di¤er Bilgiler Bafll›kl› bölümde örne¤in, güvenlik formunun 2 ve 3 numaral› standart
bafll›klar›nda belirtilen R cümleciklerinin aç›k ifadelerini yazabiliriz. Bu bafll›¤›n REACH'te ilave bir
önemi var. Siz maddenizin hangi alanda kullan›lmas›n› istemiyorsan›z bu bafll›k alt›nda belirtmekle
mükellefsiniz. Her ne kadar 1.2 numaral› madde / müstahzar›n kullan›m› bölümünde kullan›m alan› ile
ilgili bilgi veriliyor da olsa flayet ileride olabilecek bir kullan›m alan› varsa onun da burada belirtilmesi
gerekmektedir (fiekil 34).
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Bu yönetmelikler çerçevesinde kimyasal maddelerin “tehlike”lilik özelli¤i ile bilgiler vermek istiyorum.
Özetle verileri toplad›¤›m›z›, eksik olanlar› haz›rlad›¤›m›z›, baz› kriterlere göre de¤erlendirdi¤imizi ve
bunun sonucunda da s›n›fland›rma yapt›¤›m›za de¤indim. “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n

S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda Yönetmelik (R.G. 26/12/2008)” Aral›k
2009'da yürürlü¤e girecektir. Üç tür tehlike tan›ml›yoruz: sa¤l›k, fiziko-kimyasal, çevre. Risk iletiflimini
görsel olarak sa¤lamak için en çok kullan›lan yöntem “tehlike sembolü”dür. Tehlike sembolünün üzerinde
iflareti yer al›r, alt›nda da aç›k ibareyle tehlikesi yaz›l›r. Sembollere ayr›ca etiket üzerine ve güvenlik bilgi
formuna risk cümleleriyle risk durumlar›n› - yeni yönetmelikte risk ibareleri olarak de¤ifltirildi - belirtmemiz
gerekmektedir (fiekil 35).

Risk ‹bareleri yönetmeli¤imizin Ek 5'inde “Tehlikeli Madde ve Müstahzarlara ‹liflkin Özel Risk ‹bareleri”
bafll›¤› alt›nda bulunmaktad›r. R harfinden sonra 1 veya 2 haneli olabildi¤i gibi ekte görebilece¤iniz üzere
kombine olarak da kullan›labilmektedir. Kombinasyonlar› da ekten almak durumunday›z (fiekil 36).

Eskiden Güvenlik tavsiyeleri olarak ifade edilen “Güvenlik ‹bareleri” risklere karfl›l›k gelen önlemleri
almaya yöneliktir. Bunlarda 1 veya 2 haneli olarak, ya da kombine kullan›labilmektedir. S Cümlecikleri
dedi¤imiz “Güvenlik ‹bareleri” Yönetmeli¤in Ek 6's›nda yer almaktad›r (fiekil 37).

Tehlikelerin tan›mlar›na sa¤l›kla bafllayal›m. Sa¤l›kta toksisite aç›s›ndan çok toksik, toksik, zararl› olmak
üzere üç seviyeli tehlike söz konusudur. Afl›nd›r›c›l›k aç›s›ndan afl›nd›r›c› (korozif) ve tahrifl edici olarak
iki seviye var. Ayr›ca hassaslaflt›r›c› (alerjik) ve kronik etkilere yönelik olarak kanserojen, mutajen

ve üreme sistemine toksik etki tehlikeleri mevcut.

Toksisite aç›s›ndan bakacak olursak, flu andaki modern toksikolojinin babas› Paracelsus, “Zehirli olmayan
hiçbir fley yoktur. Her fley zehirlidir. Zehir ile deva aras›ndaki fark dozdur” fleklinde doktrini ortaya
koymufltur. “Dose-response” vücudun ald›¤› doza karfl› gösterdi¤i reaksiyon anlam›na gelmektedir.
Toksikoloji kimyasal maddelerin canl› organizmalar üzerindeki etkilerini de¤erlendiren, inceleyen bilim
dal›d›r.

Güvenlik bilgi formunu anlat›rken ilk yard›ma iliflkin toksikoloji bölümünde dedik ki, maruziyet bölümlerini
ortaya koyal›m çünkü kimyasal maddelerin vücudumuza zarar verebilmesi için vücudumuza girmeleri ve
vücudumuzla temasa geçmeleri gerekmektedir. Bunun da üç yolu var: Bir tanesi, en rahat yol solunum,
bir di¤eri göz ya da deri yoluyla emilme, bir di¤eri de sindirim yolu. Bu üç yolla kimyasal maddeler
vücudumuza girdikten sonra vücudumuzu etkiliyorlar ya da etkilemiyorlar. Solunum yoluyla fark›nda
olmadan bile kimyasal maddeye maruz kal›nabilmektedir. Üstelik yay›l›mdan dolay› genifl bir alanda
kiflileri etkileyebilir. Deri yoluyla ilgili olarak deri bildi¤iniz üzere, vücudumuzu do¤al ortamdan koruyan
ve özellikleri olan bir k›l›ft›r. Bu özelliklerden bir tanesi koruma tabakas›na sahip olmas›. Asl›nda koruma
tabakas› derimizin gözeneklerini t›kayan bir salg›d›r. Baz› kimyasallar bu salg›y› ortadan kald›r›r ve deri
gözeneklerini açar, deri gözeneklerinden de kimyasal maddeler rahatl›kla vücudumuza girerler. Göz etkisi
de tabii ki ya s›çrama ya da buhardan kaynaklan›r. Kimyasal maddenin sindirim sistemine girifli de tabii
ki kirlenmeyle oluflur. Kirlenmeden kas›t, sebzelerin, meyvelerin tafl›d›¤› kimyasal maddelerin vücuda
al›nmas› veya kimyasal bulunan bir ortamda yemek yerken örne¤in laboratuarda besin yoluyla kimyasallar›n
al›nmas›d›r.
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Toksik maddeler vücuda girdi¤inde muhtelif da¤›lma yerleri var. Bunlar›n içinde önemli olan organ›m›z
karaci¤er. ‹nsan› yürüyen bir reaktör olarak düflündü¤ünüzde, karaci¤er vücudumuzun fabrikas›d›r.
Karaci¤erimiz vücudumuza giren kimyasal maddeleri muhtelif enzimlerin vb katk›lar›yla parçalayarak
vücudumuza faydal› veya zarars›z hale getirmeye çal›fl›r ve bunu vücudumuzdan d›flar› atar. Ancak baz›
maddeler vard›r ki bunlar› vücudumuzdan atamay›z. Vücudumuza bir kere girdi mi bizimle birlikte mezara
gider: Örne¤in kadmiyum vücudumuza girerse bizimle beraber mezara kadar gider çünkü vücudun onu
d›flar› atma mekanizmas› yok. Bundan dolay› da bahsetti¤im 76/769 say›l› direktifin ekinde kadmiyumlu
boyalar›n muhtelif yerlerde kullan›lmas›, örne¤in valizde kullan›m› yasaklanm›flt›r. Çünkü fark›nda olmadan
valizi tafl›rken t›rnaklar›m›zla kaz›yabiliriz ve boya o flekilde vücudumuza girebilir.

Toksikolojik etkiler, iki tarzda gözükebiliyor, bir tanesi akut, yani kimyasal maddeye maruz kalma
sonucunda k›sa bir süre etkilenebiliyoruz. Veyahut da kimyasal maddeye uzun süreli ya da periyodik
olarak maruz kalma sonucunda kronik etkilenme ortaya ç›kabiliyor. Bu etkiler bölgesel olabiliyor. Asidin
damlad›¤› yerin yanmas› gibi. Ya da sistemik (tüm vücuda etkiler) oluyor. Vücuda bir flekilde girip kan
damarlar› yoluyla vücudumuzu dolaflabiliyor. Baz› kriterlere göre s›n›fland›rma yapmam›z gerekti¤ine
de¤inmifltim. Toksikolojik olarak bu kriterlerin neler oldu¤una de¤inelim. Toksikolojide kullan›lan
birimlerden en yayg›n olan› LD'dir (ölümcül doz, Lethal Dose). Bir di¤eri ise LD50'dir. LD50 test yap›lan
hayvanlar›n %50'sini öldüren, bir defada verilen miktard›r. LD50 k›sa süreli maruziyetin (akut) ölçülmesine
yarar. Birim olarak verilen kimyasal (ör. mg) / 100 gr (küçük hayvanlar) veya kg (büyük hayvanlar) olarak
ifade edilir. LD50'ler muhtelif maruziyet yolu için bulunabilir ancak en yayg›n olanlar› deriye uygulanan
ve a¤›zdan verilendir. Ortama (konsantrasyona) yönelik olarak LC (ölümcül konsantrasyon, Lethal
Concentration) kullan›l›r. LC de¤erleri genellikle ortam havas›ndaki kimyasal madde için bulunur. Ayr›ca
çevre için de sudaki kimyasal madde konsantrasyonu için kullan›l›r. LC50 ise belirli bir zaman süresinde
(genellikle 4 saat), deney hayvanlar›n›n % 50'sini öldüren kimyasal madde konsantrasyonudur. Biraz sonra
de¤inece¤imiz üzere, LC50 de¤eri eko-toksikolojik olarak da kullan›lan bir de¤erdir. Di¤er toksikoloji
birimlerini de flekilden görebilirsiniz (fiekil 38).

S›n›fland›rmada toksisitelerin en üst seviyesinde çok toksik madde ya da müstahzar yer almakta. fiekilden
solunum, cilt ile temas ve yutulmas› halinde kimyasal madde veya müstahzarlar için çok toksik kriterlerini
görebilirsiniz (fiekil 39). Toksik ve zararl›da de¤erler yukar› çekilmektedir. Çünkü LD50 etkiyle ters
orant›l›d›r. LD50 azald›kça toksisite artar, art›kça azal›r (fiekil 40 - 41 - 42).

Baflka bir tehlike R65. Yutulmas› halinde akci¤erde hasara neden olabilir. Asl›nda bu etkiyi çok genifl bir
kimyasal madde yelpazesinde görebilirsiniz. Özellikle petrol kökenli aromatik ya da alifatik içeren
solventlerde bu tehlike her zaman vard›r (fiekil 43). Alerji yaratma iki yolla olufluyor. Bir tanesi soluma
yoluyla, di¤eri de ciltle temas halinde (fiekil 44). Baz› etkiler vard›r ki bunlar maruziyet yolsuz kullan›lmaz.
Nedir bunlar? 39, 48, 68 (fiekil 45). Tek bafl›na 39'u, tek bafl›na 48'i, tek bafl›na 68'i göremezsiniz çünkü
buradaki yap› itibar›yla bunlar›n mutlaka hangi yollarla maruz kal›nmas› sonucunda oldu¤u bilinmelidir,
örne¤in tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi. Afla¤› do¤ru, 48'den 68'e do¤ru indikçe bu
riskler azal›yor. 66, 67 gibi iki tehlike vard›r (fiekil 46). Biri maruz kalma sonucunda deri üzerinde, örne¤in
aseton, etki yapar. Cildinize de¤erse bir süre sonra kuruluk hissedersiniz çünkü cildinizdeki koruyucu
tabakay› al›r, yine bunlar›n buharlar› hissizlik ve bafl dönmesine neden olabilir. Ancak burada öncelik
vard›r. E¤er bir madde ya da müstahzar, R35, 34, 38, yani korozif - tahrifl edici olarak s›n›fland›r›ld›ysa,
66'ya gerek yoktur. Ayn› flekilde 20, 23, 26, R68/20, R39/23 veya R39/26 s›n›fland›r›ld›ysa 67'ye gerek
yoktur.
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Kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik etkiye bakacak olursak, bunlar da vücuda her üç yolla girdi¤i
takdirde kansere neden olan, kanseri destekleyen ya da gen bozuklu¤una neden olan, gen bozuklu¤unu
destekleyen ya da üremeye etki eden ya da onu destekleyen madde ve tehlikelerdir (fiekil 47). fiu andaki
sistemde üç kategoride yer al›yorlar (fiekil 48). ‹nsanlara etkisi kesinleflmifl olan Kategori 1'dir. Kategori

2, bu konuda baz› veriler var fakat kesin bir kan›t ortada yok; Kategori 3, hakk›nda flüphe olan, ufak tefek
de veriler olan maddeler olarak ifade edilebilir.

Bir kar›fl›m›n içinde 4 - 5 tane tehlikeli madde olabilir. Bu maddeler için s›n›fland›rma olmayabilir de.
Ancak bunlar bir araya geldikleri zaman etkileri artabilir. Burada toplanabilirlik, eklenebilirlik ifllemi söz
konusu. “Akut ölümcül etkiler” (toksik olarak) aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bunlar›n hepsini birbiriyle
toplayabiliyoruz. Burada maruziyet yolu önemli de¤il. Yani solunum, deriyle temas ya da sindirim yoluyla
girmesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda herhangi bir farkl›l›k söz konusu de¤il. Hepsini birbiriyle toplayabiliyoruz
(fiekil 49).

Afl›nd›r›c›l›k- koroziflikte etki canl› organizman›n tahribat› fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ve de burada
e¤er bir madde ya da kar›fl›m›n pH'› 2'ye eflit ya da alt›ndaysa veyahut da 11,5'a eflit veya üstündeyse bu
madde ya da müstahzar afl›nd›r›c› (korozif) olarak C; R35, C; R34 olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. R35 ciddi
yan›klara neden olur, R34 de yan›klara neden olmaktad›r (fiekil 50).

Tahrifl edicilikte yap›lan birtak›m deneyler var. Deriye bakacak olursak, burada 4 saatlik bir maruziyet
söz konusu. Bunun sonucunda en az 24 saat kal›c› olan iltihaplanma ya da k›zar›kl›k söz konusuysa cildi
tahrifl ediyor. Bunun için “patch test” denen bir test yap›l›r. Gönüllü deneklerin vücutlar›na patchler
yap›flt›r›larak deney gerçeklefltirilir. Göz testinde tavflanlar›n gözüne s›k›l›r. Bu uyguland›ktan 72 saat sonra
gözde yaraya neden olan, 24 saat kal›c› olan etkidir. R41, R36'dan daha bask›n bir etkidir. Burada ciddi
bir hasar söz konusudur. R37 de solunum yolunu tahrifl eder (fiekil 51).

Özetleyecek olursak (fiekil 52) derinin üzerinde 3 dakikadan az bir sürede etki ortaya ç›k›yorsa uygulama
sonucunda C; R35, 4 saate ulafl›yorsa C; R34, 8 saatin üzerinde bir etkileme, k›zar›kl›k varsa bu da tahrifl
edici olarak (Xi; R38) karfl›m›za ç›k›yor. Tabii bunlarda da bir toplanabilirlik söz konusu. Tek bafl›na etkisi
olmuyor ama bir araya gelince etkileri olabiliyor. Burada 35'ler 35'lerle toplan›r. 34'ler 34'lerle, ayr›ca
35'lerle toplanabilir (fiekil 53). Di¤erlerinde maruziyet yolu önemlidir. E¤er göz yolunda etkiliyse gözleri,
solunum yoluyla etkiliyse solunum yollar›n›, deriyle etkiliyse deri yollar›n› ayr› ayr› toplarsak bir sonuca
ulafl›r›z. Göz, deri, solunum ayr› ayr› toplayabiliriz ama hepsinin içinde 34, 35'leri devreye sokabiliyoruz
(fiekil 54). Toksikolojik aç›dan özet verileri fiekil 55'de görebiliyoruz. Ayr›ca toplanabilirli¤e iliflkin de
fiekil 56'da özet tabloyu görebilirsiniz.
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Arada envanter ile ilgili çok fazla soru geldi. fiimdi birincisi, neler kapsam d›fl›nda kal›yor? Yönetmeli¤in
Kapsam bafll›kl› ikinci maddesinde “Herhangi bir iflleme veya sürece girmemesi kofluluyla transit geçiflteki
gümrük denetimine tabi maddeler ile Askeri amaçl› kullan›m için üretilen veya ithal edilen maddeleri
kapsamaz.” denilmektedir. Buradan bunun d›fl›nda tüm maddeleri, tehlikeli ya da tehlikesiz kapsad›¤›n›
düflünebiliriz. Di¤er bir soru “yurt d›fl›ndan kimyasal madde ya da müstahzar ithal ediyoruz, bunu kullan›p
eflya yap›yor, pazara veriyoruz. Dolay›s›yla bu konuda envantere tabi miyiz de¤il miyiz?”. Yedinci maddeye
bakarsak, “… 26/12/2008 tarihinden üç y›l öncesine kadar, maddeleri y›lda bin ton veya üzerinde üretenler

veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler,  ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç

y›ll›k ortalama miktar›n›, …bilgileri 30/6/2010 tarihine kadar Bakanl›¤a iletir.” denilmektedir. Ayr›ca
maddeleri bir ton veya üzerinde ancak bin tondan az olan miktarlarda da üretenler veya kendi halinde veya
müstahzar içinde ithal edenler için de 8.maddede düzenleme söz konusu. Envanter kapsam›nda kay›t,
yurtiçinde kimyasal maddeyi üreten ve pazara veren sorumlulu¤unda. E¤er ayn› maddeyi yurtd›fl›ndan
ithal ediyor ve piyasaya veriyorsa sorumluluk yine ona ait. E¤er eflya içinde kullan›lmak üzere yurtd›fl›ndan
üreticinin kendisi ithal ediyorsa kay›t onun sorumlulu¤undad›r. Buyurun.

Tuba Saat

Biofarma ‹laç Sanayi ve Tic. A.fi.

Teyit için soruyorum, befleri ilaç üretiyoruz. Yurtd›fl›ndan ithal etti¤imiz kimyasal maddeleri kullan›yoruz.
Kay›t sorumlulu¤u ithal edene mi aittir?

Mustafa Ba¤an

Evet. Bakanl›k taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda eflya üretiminde kullan›lmak üzere ithal etti¤iniz kimyasallar›
kay›t etmek durumundas›n›z.

Teybettin Ertürkler

Betofiber Yap› Elemanlar› San. ve Tic. A.fi.

‹thal edilen müstahzarlar›n içindeki a¤›rl›k itibariyle bir tondan fazla her bir kimyasal›n tek tek ele al›narak
envantere kay›t edilmesi gerekiyor diye anl›yorum. Müstahzar›n içindeki kimyasal› bilme zorunlulu¤umuz
var. Peki bunun içeri¤ini nereden ö¤renece¤iz? Güvenlik Bilgi Formlar›nda bulabilir miyiz?

Mustafa Ba¤an

E¤er tehlikeli ise GBF'de bulabilirsiniz. Tehlikeli de¤ilse bile, siz profesyonel kullan›c› oldu¤unuz için,
Avrupa'da da ayn› durum söz konusudur, içeri¤ini talep ederek alman›z gerekmektedir.

Vuranel Okay

Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derne¤i Genel Sekreteri

Söz konusu mevzuat›n 3 y›l geriye dönük olmas› birtak›m üreticiler için s›k›nt› yaratacakt›r. fiöyle ki büyük
firmalar›n tuttuklar› kay›tlarda bir sorun olmayabilir. Ancak bir de küçük üreticiler söz konusu. Yurtd›fl›nda
üretilen bir temizlik maddesini ithal edip burada onun temsilcili¤ini yap›yor ama kendisi ithal ediyor.
fiimdi, birtak›m ürünlerde yurtd›fl›ndaki firma formül vermiyor. Neden? Çünkü formülü vermesi durumunda
firma rakip olarak karfl›s›na ç›kabilir. Ürünün formülünün ürün üstünde olmas› gerekti¤ini küçük firmalar
bilmiyor. Burada müstahzar maddenin içeri¤inin Güvenlik Bilgi Formlar›ndan ç›kar›lmas› mümkün
olam›yor. Özellikle %20'den %35'e kadar aral›k verilmifl ise. Ayr›ca tehlikesiz maddelerin de GBF'de
belirtilmesi zorunlulu¤u yok. Sonuçta 3 y›l geriye dönük miktarlar›n nas›l belirlenece¤i konusunu biz
Bakanl›¤a bildirdik.
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Figen Soykut

Loreal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.fi.

Kozmetik çok dinamik bir sektör. Geriye dönük 3 y›l kozmetik için çok eski bir tarih. Reformülasyonlar
oluyor, yeni ürünler ç›k›yor, bunlar de¤ifliyor, 3 y›l önceki ürün bugün çok baflka bir formülde olabiliyor.
Aç›kças› Vuranel Bey'in de bahsetti¤i gibi gerçekten bu sektör için 3 y›l geriye dönüfl çok güç. ‹kincisi,
kendi markas› olmay›p ithal edenler var. Bir firma, çok ünlü bir markan›n distribütörlü¤ünü al›p, Türkiye'de
sat›yor. Bunlar›n bu bilgilere ulaflmas› çok zor, hatta bana sorarsan›z imkâns›z. Gizlilik nedeniyle tam
verileri de alamayabilirler. Dolay›s›yla bu uygulamada kozmetik sektörü üzerinde biraz daha düflünülmesinde
yarar görüyorum. Sektörü zora götürebilir ve do¤ru rakamlar edinilmeyebilir. Yarar›ndan ziyade ek ifl
yükü getirebilir. Biz dernek arac›l›¤›yla çal›flmalar yap›yoruz.

Mustafa Ba¤an

AB'ndeki direktiflerde, REACH'de kendine özgü düzenlemeleri olan sistemler o sistemin d›fl›nda b›rak›l›r.
Örne¤in befleri ilaç, veteriner ilaçlar›nda kullan›lan kimyasal maddelerin REACH d›fl›nda b›rak›lmas› gibi.
Kozmetik amaçl› kullan›lan maddeler de 76/768 say›l› direktif kapsam›nda de¤erlendirildi¤inden REACH
d›fl›ndad›r. Kay›ttan istisnalara inecek olursan›z g›da kimyasallar› örne¤in. Prensip olarak bunun ortaya
konulmas› gerekiyor. Vaktiyle AB yapm›fl olabilir ama art›k REACH'i uyguluyor. Bakanl›k nezdinde bu
konuyla ilgili çal›flacaksan›z bu prensibin ortaya konulmas›n› öneriyorum. Arada kot yap›m›nda kullan›lmak
üzere ithal edilen kimyasal maddelerin kay›t edilip edilmemesine iliflkin bir soru geldi. Bakanl›k taraf›ndan
yap›lan aç›klamalara göre piyasaya vermiyor olsan›z bile, kimyasal madde ve müstahzarlar› eflya

üretmek için ithal ediyorsan›z, kay›t etmek durumundas›n›z.

Tehlikelerin tan›mlar› konusuna geri dönecek olursak, fiziko-kimyasal özellikler ile devam edelim. Belli
bafll› fiziko-kimyasal özellikleri kullanarak baz› web sayfalar› ile çal›flma yapma flans›m›z var. “European
Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals” isimli merkez AB taraf›ndan da uzman olarak
kabul edilmifl bir kurulufltur. Merkezin web sayfas›n›n adresi: http://www.ecetoc.org/. Bu sayfadaki
fonksiyonlar kullan›larak çok fazla bilgiye ulafl›labiliyor.

Fiziko- kimyasal tehlikeler s›ras›yla; patlay›c›l›k, oksitleyicilik, çok kolay alevlenirlik, kolay alevlenirlik,
alevlenirliktir. Yönetmelikte “çok kolay alevlenir madde ve müstahzarlar”›n tan›m› (madde 5) flu flekilde
yap›lm›flt›r:

1) Herhangi bir enerji uygulamas› olmadan, ortam s›cakl›¤›nda, hava ile temas›nda ›s›nabilen ve sonuç
  olarak alevlenebilen maddeler ve müstahzarlar,

2) Atefl kayna¤› ile k›sa süreli temasta hemen yanabilen ve atefl kayna¤›n›n uzaklaflt›r›lmas›ndan sonra
  da yanmaya devam eden veya yan›p kül olan kat› haldeki maddeler ve müstahzarlar,

3) Çok düflük parlama noktas›na sahip olan s›v› haldeki maddeler ve müstahzarlar,

4) Su veya nemli hava ile temas›nda, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeler ve
  müstahzarlar.

Alevlenirlik ile ilgili olarak flekilden görebilece¤iniz üzere (fiekil 57) alevlenir madde ve müstahzarlar,
düflük parlama noktas›na (21 - 55 0C) sahip s›v› haldeki madde ve müstahzarlar ile düflük parlama noktas›na
sahip s›v› haldeki maddeler ve müstahzarlar. Özetleyecek olursak (fiekil 58) Parlama noktas› 0 0C, kaynama
noktas› 35 0C alt›nda olmas› durumunda çok kolay alevlenir R12, parlama noktas› 21 0C alt›nda olmas›
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durumunda kolay alevlenir R11, parlama noktas› 21 - 55 0C aras›nda ise alevlenir R10. 55 0C üzerinde
ise herhangi bir s›n›fland›rma söz konusu de¤il. Çok kolay / kolay alevlenirlere iliflkin gösterimleri de
fiekil 59'dan görebiliyoruz. Alevlenirli¤in baflka tehlikeleri de mevcut (fiekil 60). Yang›n yönetmeli¤i,
ADR ve tehlikeli kimyasallar yönetmeli¤indeki kriterleri bir arada inceledi¤imizde farkl›l›klar› görebiliyoruz.
K›saca yang›n yönetmeli¤i diye ifade etti¤im “Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik”in
temeli ABD standartlar›d›r, parlama ve kaynama noktalar› ABD'den al›nm›flt›r. 37, 8 0C de¤er 100
Fahrenheit'a karfl›l›k gelmektedir.

fiekil 61'de Patlay›c› Madde / Müstahzar, fiekil 62'de de Oksitleyici Madde / Müstahzar tan›mlar›n›
görebiliyorsunuz.

Çevrede, kriterler sucul ortam çerçevesinde ortaya ç›k›yor (fiekil 63). Çevrede toksisite, yani eko-toksisite
üzerinde duruluyor. Bunlar da bal›k, su piresi ve algler üzerinde. Buradaki yaklafl›m›n temel amac› “çevrenin
en zay›f varl›klar›n› korursak tüm çevreyi de korumufl oluruz”. Bir di¤eri de, önemli olan maddenin do¤ada
kendi kendini biyolojik ortamda parçalayabilmesi “biyobozunabilirlik”. Biyolojik birikimde (biyo-birikim)
faktörü 100'ün üzerinde, da¤›l›m katsay›s› faktörü de 3'ün üstünde olursa bunun herhangi bir sucul ortama
etkisi oldu¤u ortaya konuyor.

Çevre için tehlikeli olan madde ya da müstahzarlar tabii ki çevrenin bir ya da birkaç katman›na tehlike
arz etmesi fleklinde tan›mlan›yor (fiekil 64). Eko-toksikolojik özelliklerin tehlike iflaretleri ve de risk
cümleciklerini fiekil 65'de görebiliyorsunuz. Sucul ortam için çok toksik, toksik ve zararl› tehlike iflaretleri
fiekil 66'de yer almaktad›r.

Burada da bir toplanabilirlik söz konusu ancak burada da tehlike boyutuna ba¤l› olarak toplamalar farkl›l›k
göstermektedir. Örne¤in N; R50 - 53 sucul ortam için çok toksik ve uzun süreli menfi etkilere neden
olabilirin aç›l›m› çerçevesinde sadece kendisiyle toplanabilmektedir. Bunun bir alt kademesi, toksik olan,
N; R51 - 53, hem kendi içinde hem de 50 - 53 ile toplanabiliyor, R52 - 53'e indi¤imizde kendisi ve üstündeki
di¤er kademelerle toplanabiliyor. 53 hem kendisiyle hem de kendisinin üstündekilerle toplanabiliyor.
Bunlar toplan›p da de¤erleri bire eflit ya da üzerindeyse, örne¤in, R52, R53 olarak s›n›fland›r›l›r ya da 52
olarak s›n›fland›r›l›r. Bunlar›n da toplanabilir özelli¤i tablo halinde verilmektedir (fiekil 67 - 68 - 69).

fiekil 70'te sucul ortam için s›n›fland›rma kriterlerini görebilirsiniz. Örne¤in akut toksisitede bal›klar, algler
ve su piresi için kriterlerin (LC, EC, IC) 1 mg / l'ye eflit veya alt›nda olmas› gerekmektedir. Ayr›ca ek
kriter uygulama alanlar›nda da görebilece¤iniz üzere, maddenin kolayl›kla biyolojik olarak parçalanabilir
olmamas› ve log Pow'un (log oktanol/su da¤›l›m katsay›s›) 3 eflit veya 3'ün alt›nda, biyolojik konsantrasyon
faktörünün de 100'ün alt›nda olmas› laz›m. Gerçi AB'nin yeni sistemi GHS bunu de¤ifltirdi ve 3'ü 4 yapt›.
Biyolojik konsantrasyon faktörünü de 500'e ç›kard›. R50 olabilmesi için, akut toksisitesi sadece 1 miligram
/ litrenin alt›nda olmas› yetiyor. Ek kriter yok. Di¤erlerine iliflkin bilgileri flekilde görebiliyoruz.
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Kat›l›mc›

Çevre için tehlikelidir iflaretlemesi olmayan kimyasal maddelerin ambalajlar› tehlikeli kimyasallar
kapsam›nda çevreye zarar verecektir gibi mi bertaraf edilmelidir? Yoksa normal herhangi bir ambalaj geri
dönüflümü yapan bir firmaya verilebilir mi?

Mustafa Ba¤an

O da tehlikeli çünkü Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i kapsam›nda tehlikeli kimyasallar ile
kirlenmifl olan ambalajlar kontamine oldu¤u için tehlikeli at›k olarak bertaraf ettirilmesi gerekmektedir.
Ayn› flekilde tafl›mac›l›k konteyn›rlar› da kapsam d›fl›ndad›r. Ama orada konteyn›r›n tan›m›n› vermez.

Uygulamaya iliflkin bilgiler vermek istiyorum. GBF'yi haz›rlayabilmemiz, k›s›tlamay› uygulayabilmemiz,
hatta envantere bilgi girebilmemiz için s›n›fland›rma, ambalajlama ve etiketleme yapmak durumunday›z.

“Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› Ve Etiketlenmesi

Hakk›nda Yönetmelik”in kapsam› d›fl›ndakileri fiekil 71'de görebiliyorsunuz. Madde, müstahzar ve
güvenlik bilgi formu tan›mlar›n› yönetmeli¤in “Tan›mlar” bafll›kl› 3. maddesinde bulabiliyoruz (fiekil 72).
Üreticilerin ve ithalatç›lar›n yükümlülükleri de madde 10 ve 11'de yer almaktad›r.

Bu yönetmelik çerçevesindeki sorumluluklar›m›z nelerdir? Bir tanesi tabii ki bu yönetmeli¤in hükümlerine
göre madde ya da müstahzar› s›n›fland›rmak ve bunu yapabilmek için, e¤er gerekiyorsa, gerekli testleri
yapmak veya yapt›rmak. Di¤er sorumlulu¤umuz flayet tehlikeli ise kimyasal madde ve müstahzarlar›
s›n›fland›rmak, etiketlemek ve ambalajlamak. Ve de bu konuya iliflkin bilgileri ilgili kurulufla vermek. Bu
Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
müfltereken yürütmektedirler. Dolay›s›yla ilgili baz› bilgileri bu bakanl›klara aktarman›z gerekiyor. E¤er
herhangi bir flekilde tehlike özelli¤ine ba¤l› olarak bir bilgi henüz haz›r de¤ilse geçici etiketlemeye iliflkin
hükmümüz 12. maddede yer almaktad›r. Bir de güvenlik bilgi formlar›n›n haz›rlanmas› gerekmektedir.
Burada yeni bir yükümlülük getiriliyor (fiekil 73). O da sa¤l›k üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri
nedeniyle tehlikeli olarak belirlendiyse bu bilgiyi “Ulusal Zehir Merkezi”ne vermekle yükümlüyüz. fiu
anda bildi¤im kadar›yla kozmetik ve deterjan için bu bilgiler veriliyor, sistemleri belli fakat flu anda
kimyasallarla ilgili olarak henüz format belli de¤il (fiekil 74).

S›n›fland›rmayla ilgili yönetmelikteki madde ve eklerini fiekil 75'te görebilirsiniz. Burada 13. maddede
safs›zl›k konsantrasyonundan bahseder (fiekil 76). Burada hem safs›zl›k konsantrasyonu hem de tehlike
kategorisine ba¤l› olarak verilen bir konsantrasyon var. E¤er kar›fl›m›n›z›n içinde bu maddelerden fiekil
77'de gördü¤ünüz konsantrasyonlar›n alt›nda ikinci bir tehlikeli madde dahi olsa dikkate al›nmayacak.

Ek 3'de testler var (fiekil 78). Avrupa Birli¤i'nde toksikolojik testleri kolay kolay yapamazs›n›z. Çok ciddi
izinler alman›z laz›m. Nitekim REACH çerçevesinde olaya bakacak olursan›z, dosyan›z› tamamlamak için
birtak›m ek testler gerekebilir. Bu SIEF'lerin içinde de olabilir, konsorsiyumun içinde de olabilir. O testleri
yapm›yorsunuz, o testleri öneriyorsunuz. ECHA'ya baflvuruda bulunuyorsunuz. ECHA bunu inceliyor,
hatta her kay›t bitiminden sonra, örne¤in diyelim ki birinci kay›t dönemi 1000 ton ve üzeri kanserojen
mutojen için 1 Aral›k 2010'da sona eriyor. Size 2012 y›l›na kadar cevap verme hakk› var. Diyebilir ki,
bu testlerin sonuçlar› sizin konsorsiyumda olmayabilir, “x” konsorsiyumunda var, oradan alabilirsin. Ya
da bu testleri yapmana gerek yok diyebilir. Veyahut da bu testleri yap ama yetersizler, flunu da yap diyebilir.
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Fiziko-kimyasal özelliklerin belirlenmesinin tek yolu deneydir. Onunla ilgili olarak da fiekil 79'da
gördü¤ünüz gibi Ek 3'ün Bölüm A's›ndaki fiziko-kimyasal deneyleri yapars›n›z. Ek 1'deki kriterlere bakarak
s›n›fland›rmas›n› yapars›n›z.

Madde 17'ye göre patlay›c›, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir veya alevlenir özelliklerin
afla¤›daki durumlarda belirlenmesi gerekli de¤ildir:

• Mevcut bilgilere göre müstahzarda bulunan maddelerden hiçbiri bu tip tehlike özelliklerini

tafl›m›yorsa,

• ‹çeri¤i bilinen bir müstahzar›n, içeri¤inde bir de¤ifliklik meydana gelmesi  durumunda, maddenin
tehlike özelliklerinin yeniden de¤erlendirilmesinin,  müstahzar›n s›n›fland›r›lmas›nda bir de¤iflikli¤e

yol açmayaca¤›na dair  bilimsel bir delil varsa,

• Piyasaya aerosol biçiminde sunulan müstahzarlar, 30/11/2000 tarihli ve 24226 say›l› Resmî
Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Aerosol Kaplar Yönetmeli¤inde yer alan hükümleri yerine

 getiriyorsa.

Gaz halinde olmayan tehlikeli müstahzarlara bakacak olursak (fiekil 80), burada organik peroksitlerin
tehlikelerini saptama metodu hesaplama (Birleflmifl Milletler’in tafl›mac›l›k sistemlerinde kullan›lan)
yöntemiyledir. Karars›z malzemeler olduklar› için, bunlar için deney yap›lmaz.

fiayet bir müstahzar test sonucu ve hesaplama sonuçlar› olarak s›n›fland›r›lm›flsa, ancak e¤er o müstahzar›n
içindeki bileflenlerden birinin performans›n› be¤enmiyorsan›z, art›rmak istiyorsan›z konsantrasyonunu,
fiekil 81'de görülen yönetmeli¤in madde 18 (7) ve 19 (4)'te belirtilen limitler çerçevesinde kald›¤›n›z
takdirde yeniden bir s›n›fland›rma yapman›za gerek yok. Diyelim ki bafllang›ç konsantrasyonu %8 (2,5
ile 10 aras›nda). Buradaki ifade bu aral›kta art› eksi %20 de¤ifliklik yap›labilece¤ine iliflkin. %8'in 20'si
1,6 oldu¤una göre ben %6,4 ya da %9,6'ya kadar gidersem herhangi bir s›n›fland›rma de¤ifltirmesine gerek
kalm›yor. Uygulamada s›n›fland›rma için kullanaca¤›m›z ekler, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 8 ve Ek 9'dur (fiekil 82).

Ek 1 asl›nda s›n›fland›rma ve etiketleme için gerekli kriterleri veren bir ektir (fiekil 83). Bu ek AB'nin
67/548'inin Ek (Annex) 6's›na karfl›l›k gelmektedir. Madde ve müstahzar›n fiziko-kimyasal, toksikolojik
ve eko-toksikolojik özelliklerinin Ek 1'deki kriterlere göre de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ve bunlar›n
tehlikelerini gösterecek flekilde etiketlenmesi gerekir. Tehlikeler sembollerle ve bu tür zararlar ve di¤er
tehlikeli özellikten kaynaklanan tehlikeler standart risk ibareleriyle belirtilir ve etiketlerin üzerinde yer
almal›d›r.

Ek 2 tehlikeli maddeler listesidir (fiekil 84). 67/548'in Ek (Annex) 1'idir. Burada Ek 2'de yer alan kimyasal
maddelerin tümü Avrupa Birli¤i'nin Annex 1'inde olmayabilir. Ek 2'de yer alan listede gördü¤ünüz gibi
Liste numaralar› var (fiekil 85). Avrupa Birli¤i'nde buna index numaras› deniyor. 9 rakamdan olufluyor.
ABC; bilefli¤in etkin elementine ait atom numaras›n› verir. RST ard›fl›k numaralar›n› verir. VW fiziksel
halini verir, sonundaki Y de kontrol için ISBN uluslararas› kontrol sistemidir. Sodyum klorat örne¤ini
verelim, 017-005-00-9 (fiekil 86). Sodyum klorat›n içinde en etkin element klor. Ve bu listede gördü¤ümüz
gibi beflinci s›rada oldu¤u için buradaki numaras› 5'tir. Fiziksel hali 00 ile belirtilmifltir.

Ek 8 ve Ek 9, müstahzarlar›n s›n›fland›r›lmas›nda kullanabilece¤imiz eklerimizdir (fiekil 87). Ek 2'de
maddelere yönelik olarak özel konsantrasyon limitleri vard›r. Burada da gerek Ek 8'de sa¤l›k için, gerek
Ek 9'da çevre için genel konsantrasyon limitleri vard›r.
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Tehlikeli maddelerin s›n›fland›r›lmas›nda (fiekil 88), e¤er madde Ek 2'de varsa Ek 2'deki bilgilere göre
s›n›fland›r›l›r ve etiketlendirilir. Ancak o noktada konsantrasyona dikkat etmeniz gerekmektedir. E¤er Ek
2'de yoksa Ek 3'teki testlerden birini yapt›rarak tehlikeli olup olmad›¤› belirlenir. Ek 3'teki testlere göre
tehlikeli ç›kmas› durumunda, Ek 1'deki kriterlere göre s›n›fland›r›p etiketleyece¤iz. Sodyum nitrit örne¤ini
yapal›m (fiekil 89). Sodyum nitrit oksitleyici R8, toksik R25, çevre için tehlikeleri R50. S›n›fland›rmas›n›
yaparken konsantrasyona da dikkat etmemiz laz›m çünkü burada diyor ki, konsantrasyonu %25'e eflit ya
da üzerindeyse toksik, çevre için zararl›; ama konsantrasyonu 5 ile 25 aras›ndaysa toksik, solunum için
zararl›. E¤er s›n›fland›rma yoksa, flüphe varsa Ek 3'e göre test yap›l›p Ek 1'e göre de¤erlendirmek
gerekmektedir.

fiimdi de müstahzarlar›n s›n›fland›rma sistemlerine bakal›m (fiekil 90 - fiekil 91 - fiekil 92). Öncelikle
bakmam›z gereken kapsama giriyor mu girmiyor mu? Kapsam d›fl›nda ise herhangi bir sorumlulu¤umuz
yok. E¤er kapsama giriyorsa bu sefer kar›fl›m›n içinde bir tehlikeli madde varsa ve de onunla ilgili bir
konsantrasyon verilmiflse, onun üstünde mi de¤il mi, onu kontrol edece¤iz. E¤er konsantrasyonun üstünde
bir veya daha fazla tehlikeli madde içermiyorsa, her ihtimale karfl› yönetmeli¤imizin Ek 7 ve Ek 10'u
kapsam›nda olup olmad›¤› de¤erlendirilmelidir. Bu durumda baz› müstahzarlar›n etiketlenmesi için ilave
bilgiler istenebilir. “Halka Sunulan veya Sat›lan Madde ve Müstahzarlar› ‹çeren Kaplara ‹liflkin Özel

Hükümler” bafll›kl› Ek 7'yi inceledi¤imizde örne¤in tekrar kapat›labilen ambalajlarla ilgili bir standart
isteniyor. K›s›m II, Bölüm A'da “Çocuklar›n açmas›na dayan›kl› kilitler ile kapat›lacak kaplar” bölümü
c bendinde,

“Kapasitesi ne olursa olsun afla¤›da ad› geçen maddelerden en az birini, afla¤›daki tabloda yer alan tek
bafl›na maksimum konsantrasyonlara eflit veya daha büyük oranda ihtiva eden tehlikeli müstahzarlar, 
halka sunulurken veya sat›l›rken çocuklar›n açmas›na dayan›kl› kapatma aksam›n› haiz olmal›d›rlar.”

denilmektedir. Müstahzar›n flayet içinde %3'e eflit ya da üstünde “metanol” varsa, %1 ya da üzerinde
“di-klorometan” varsa dayan›kl› kapatma aksam› olmas› gerekmektedir.

“Belirli Müstahzarlar›n Etiketlenmesine Dair Özel Hükümler” bafll›kl› Ek 10'a göre, Yönetmeli¤in
17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsam›nda tehlikeli olarak s›n›fland›r›lan müstahzarlardan “halka
sat›lan müstahzarlar”› içeren ambalajlar›n üzerindeki etiketlerde, özel güvenlik ibarelerinin yan› s›ra, bu
Yönetmeli¤in Ek-1'inde öngörülen kriterlere göre ilgili S1, S2, S45 veya S46 ibareleri yer almal›d›r. Ya
da “Püskürtme yoluyla kullan›m› amaçlanan müstahzarlar”› içeren ambalajlar›n üzerindeki etiketlerde,
S23 güvenlik ibaresinin yan› s›ra, bu Yönetmeli¤in Ek-1'inde öngörülen kriterlere göre, S38 veya S51
güvenlik ibareleri verilmelidir. Bir örnek daha vermek istersek Ek 10'dan, Bölüm B'nin 8. maddesinde
hassaslaflt›r›c› olarak s›n›fland›r›lm›fl en az bir maddeyi % 0.1'e eflit veya daha fazla konsantrasyonlarda
içeren veya bu Yönetmeli¤in Ek-2'sinde madde için belirtilmifl konsantrasyon düzeyine eflit veya daha
fazla miktarlarda içeren müstahzar›n ambalaj› üzerindeki etiketin “(Hassaslaflt›r›c› maddenin ismi) içerir.
Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” ibaresi tafl›mas› gerekti¤i belirtilmektedir.
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fiayet limitin üzerinde bir kimyasal madde içeriyorsa bu sefer s›n›fland›rma yapmam›z laz›m. Kar›fl›m›n
içinde tehlikeli kimyasal madde bulunabilir ancak s›n›fland›rma sonucunda s›n›fland›r›lmam›fl,
s›n›fland›r›lm›yor olabilir. Bu takdirde yapmam›z gereken yine Ek 7 ve Ek 10'u kontrol etmektir. Ayr›ca,
iflyeri maruziyet limitlerini de kontrol etmemiz gerekmektedir. Daha önce dedi¤imiz üzere, bir kar›fl›m
ya da madde tehlikeli olarak s›n›fland›r›lmam›fl olsa dahi, flayet içeri¤inde tehlikeli olarak s›v› ve kat›lar
için %1'den fazla, gazlar için binde 2'den fazla madde içeriyorsa ve bunlara ait bir mesleki maruziyet limiti
varsa, profesyonel kullan›c›lara güvenlik bilgi formunu vermekle yükümlüyüz. Tehlikeli olarak
s›n›fland›rd›ysak yine her halükarda etiketi haz›rlamadan önce Ek 7 ve Ek 10'u kontrol etmemiz gerekir.
Çünkü ilave bilgiler gerekebilir. Ondan sonra etiketimizi haz›rl›yoruz. Etiketi haz›rlayaca¤›z, uygun bir
flekilde ambalajlayaca¤›z, flayet profesyonel kullan›m içinse güvenlik bilgi formumuzu haz›rlayaca¤›z.
Halka sat›l›yorsa güvenlik bilgi formunu haz›rlamam›za gerek yok. Dolay›s›yla ifllemimizi bu flekilde
tamamlam›fl olaca¤›z. Daha önce de de¤indi¤im üzere, s›n›fland›r›lmada konsantrasyon limiti alt›nda olsa
dahi profesyonel kullan›c›lar için istek halinde güvenlik bilgi formunu vermek durumunday›z.

Genel s›n›fland›rma yöntemi dört aflamal› olarak uygulanmaktad›r:

a) Müstahzar›n her bir bilefleni için bilgi toplamak,

b) Bileflenlerden oluflabilecek tehlikelerin saptanmas›,

c) Müstahzar›n potansiyel tehlikeleri,

d) Müstahzar›n s›n›fland›r›lmas›n›n de¤erlendirilmesi.

Her bir bileflen için bilgi toplamak, bileflenler madde de, müstahzar da olabilir (fiekil 93). Örne¤in
boyalarda ald›¤›n›z pigment pastalar asl›nda madde de¤ildir. Birtak›m kar›fl›mlarla pasta haline getirilip
boyan›n içine konmufltur. Bileflenlerden oluflabilecek tehlikelerin saptanmas›nda, bileflenlerin yap›s›n›
ortaya koyarken dikkat etmem gereken husus bu ürünü benim pazara verece¤im haldeki yap›s›d›r (fiekil
94). Bileflenlerle ilgili toplayabilece¤im bilgilerin ilk kayna¤› tedarikçimin bana vermifl oldu¤u etiket ve
de güvenlik bilgi formudur. Bu bilgileri toplad›ktan sonra müstahzar›n nihai içeri¤ine ba¤l› bir liste
yapabilirsiniz (fiekil 95). Bu liste, madde, konsantrasyon, tehlike ve limitlerine iliflkin bilgileri içerebilir.
Burada limitler d›fl›ndaki bilgiler zaten güvenlik bilgi formunun iki numaral› bafll›¤›n› haz›r hale getirir
niteliktedir. Bu bilgilere CAS ve EINECs numaralar›n› da ilave edersek iki numaral› bafll›k haz›rlanm›fl
olur. Müstahzar›n potansiyel tehlikeleri / etkilerini belirlemek üzere (fiekil 96), her bir bileflenin sa¤l›k
üzerine etkisini, fiziko-kimyasal ve çevresel etkilerini de¤erlendirmemiz gerekmektedir. Daha önce de
de¤indi¤im üzere bir maddenin tek bafl›na konsantrasyonu, s›n›fland›r›lma için verilen limit konsantrasyonunun
alt›nda olabilir ancak yine de eklenebilirlik özelli¤ine sahip maddeler müstahzar içindeyse, bunlar bir araya
gelerek baz› tehlikeli etkiler oluflturabilir. Bunlar› fiekil 97'ye göre toplay›p de¤erlendirmek durumunday›z.
Ancak, bu tabii ki fiziko-kimyasal özellikler için geçerli de¤ildir. Fiziko-kimyasal özellikler için herhangi
bir toplama ya da ekleme yöntemi yoktur. Salt yaklafl›m ya mant›k yürütmedir veyahut da deney yapmakt›r.
E¤er fiekil 97'deki safs›zl›klar çerçevesinde kar›fl›m›n içindeki tehlikeli madde burada verilmifl olan
konsantrasyonlar›n alt›ndaysa, ben bunlar› yok farz edebilirim. Alevlenirli¤in baz› özel durumlar› var
(fiekil 98). Müstahzar›n parlama noktas› 21 °C üstünde ya da eflit, 55 °C'a eflit ya da alt›nda olmas›
durumunda alevlenir kategorisindedir. Ancak burada da bir yaklafl›m var. Deniyor ki, yap›lan deney
neticesinde flayet bu madde yang›n› desteklemiyorsa, alevlenir olarak s›n›fland›r›lmayabilir. Bu da zaten
Ek 1'in 2.2.5 maddesinde belirtiliyor.
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Sa¤l›¤a olan tehlikeler için prensipte her müstahzar bireysel olarak de¤erlendirilmeli (fiekil 99). Bu konuda
en çok s›k›nt› çeken boya üreticileri. Her renk için ayr› ayr› güvenlik bilgi formu haz›rlanmas› gerekiyor.
Ayn› flekilde birbirine benzer ürünlere sahip olanlar içerikte oynama oldu¤u takdirde mutlaka hepsi için
ayr› ayr› güvenlik bilgi formu haz›rlamak durumundalar. Bir de de¤erlendirme yaparken müstahzar›n
içindeki her bir bileflenin üzerinde de¤erlendirme yapmak durumunday›z. Örne¤in X, Y, Z'den oluflan bir
müstahzar›n X'i tehlikeli olmayabilir, Y'si T; R25 olabilir, Z'si de Xi, R38 olabilir. Dolay›s›yla ben bunlar›n
hepsini tek tek de¤erlendirmeye almak durumunday›m.

Sa¤l›k ve Çevre Tehlikesinin De¤erlendirilmesi için Konvansiyonel Hesaplama Metodu için 1. etap
“formülü tan›mlamak” (fiekil 100). Formülü tan›mlarken dikkat edece¤imiz hususlardan bir tanesi madde
mi yoksa müstahzar m›? Çünkü ben bir kar›fl›m›n içinde müstahzar› tek madde olarak nitelendirirsem,
onun konsantrasyonu farkl› olur ama kendi içindeki maddeleri de¤erlendirirsem tek tek, konsantrasyon
çok daha afla¤›lara düfler. Çünkü baz› örneklerde kimyasal›, tehlikesine yönelik olarak tek bir madde olarak
nitelendirdi¤iniz zaman müstahzar s›n›fland›r›lma sonucunda tehlikeli ç›kabiliyor, ama gerçek
konsantrasyonlara indi¤iniz zaman tehlikeli olmayabiliyor. Tabii ki eklenebilir tehlikelere de dikkat
etmemiz laz›m.

‹kinci etapta yapmam›z gereken (fiekil 101), tehlikeli maddelerin tan›m›n› vermek, etap 3'te yapmam›z
gereken, maddelere yönelik olarak s›n›fland›rma için verilen konsantrasyon limitlerini bulmak. Nihai
kar›fl›m›n içindeki maddeler yönetmeli¤in Ek 2'sinde yer al›yorsa ve bu madde için ekte bir konsantrasyon
limiti verilmiflse, onlar›n kullan›lmas› gerekmektedir. E¤er yoksa, o zaman genel konsantrasyon limitlerine
gidece¤im ki bu sa¤l›k için Ek 8, çevre için Ek 9'da belirtilen konsantrasyonlard›r (fiekil 102). “Maddelerin
S›n›fland›r›lmas›” bafll›kl› kolonunda maddenin tek bafl›nayken olan s›n›fland›r›lmas› mevcut. Kar›fl›m›n
içine girdi¤i zaman ne flekilde s›n›fland›r›l›r? Örne¤in çok toksik olabilmesi için bu maddenin kar›fl›m›n
içindeki konsantrasyonu %7'ye eflit ya da üzerinde olmas› laz›m. Toksik olarak s›n›fland›r›lmas› için 7'nin
alt›nda, 1'in üstünde, zararl› olmas› için binde 1'le yüzde 1'in aras›nda olmas› laz›m. Diyelim ki benim T+;
R28 olarak s›n›fland›r›lan bir madde bileflenim var, konsantrasyon limitlerini hepsine göre s›n›fland›raca¤›m.
Müstahzarlar›n tehlikesinin belirlenmesine iliflkin 4.etapta (fiekil 103), müstahzar›n tehlikesini nas›l
belirleyece¤im? Benim kendi konsantrasyonum ile bana verilen limit konsantrasyonunu mukayese edece¤im.
fiayet benim konsantrasyonum limit konsantrasyona eflit ya da üzerindeyse, o tehlikeye göre s›n›fland›r›l›r.
‹kinci durumda ise, eklenebilirlik de¤erine bakmak durumunday›z. Müstahzar›m› s›n›fland›rd›ktan sonra
konsantrasyonlar› üzerinde oynayacak olursam (fiekil 104), bu tablodaki limitlerde kald›¤›m takdirde
herhangi bir yeni s›n›fland›rma yapmama gerek yok.

pH 2'ye eflit veya alt›nda, ya da 11,5'a eflit veya üzerindeyse korozif (tahrifl edici) oluyor (fiekil 105). Son
y›llarda hayvanlar ve patch denilen insanlar üzerindeki deneylerden, ki canl›lar üzerinde yap›lan testlere
“in vivo” denilmektedir, cans›zlar üzerinde yap›lan, bu testlere de “in vitro” denilmektedir, alternatif
testlere geçmek üzere çal›flmalar yürütülmektedir. Hayvanlar›n gözüne s›kmadan ve insanlar üzerinde
deney yapmadan önce basit bir ön deney yap›lmaktad›r.
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“pH/Alkali Reserve” ad› verilen bu deneyde toz maddeler için (fiekil 106) %10'luk çözeltinin pH'› ölçülüyor
ve rezerv alkalinitenin saptanmas› için asit çözeltilerde pH 4'e gelinceye kadar, bazik çözeltilerde 10'a
gelinceye kadar yap›lan titrasyon sonucu bu tozun 100 gram›na tekabül eden eflde¤er sodyum hidroksit
miktar›n› hesap ediyorsunuz. S›v› maddelerde biraz daha kolay. Direkt pH'› ölçülüyor, yine titrasyon
sonucunda 100 gram› ile ilgili olarak sodyum hidroksit eflde¤eri hesaplan›yor. Hesaplamalar sonucunda
(fiekil 107) e¤er pH art› 1/12 alkali rezerv 14,5'a eflit ya da büyükse, ya da pH eksi 1/12 asit rezerv, eksi
0,5'e eflit ya da küçükse ürün afl›nd›r›c› olarak s›n›fland›r›l›yor. Hesaplanan de¤erler 14,5'den büyük  veya
eksi 0.5'ten küçük de¤ilse ikinci formüle göre tekrar hesaplan›r. pH art› 1/6 rezerv alkalinite 13'e eflit ya
da büyük ise, pH eksi 1/6 rezerv asidite 1'e eflit veya küçük ise tahrifl edici olarak s›n›fland›r›l›yor. fiekilden
de gördü¤ünüz üzere, buradan ç›kan sonuçlara göre C; R34 ya da Xi; R 36 ya da 38, C; R34 olarak
s›n›fland›r›l›yor. Hayvanlar ve insanlar üzerinde deney yapmadan önce bu deney yap›l›yor. Bu metodu
ortaya koyanlar J.R.Young, M.J.How, A.P.Walker ve  W.H.Worth'dür. Bu metot ayn› zamanda ADR'de
de kabul ediyor.

S›n›fland›rma yap›ld›ktan sonra etiketleme yapmak gerekmektedir. Madde 24'de etiketin ebatlar› ile ilgili
baz› kurallar bulunmaktad›r (fiekil 108). Örne¤in ambalaj›n kapasitesi 3 litreden az oldu¤unda en az 52*74
mm boyutunda etiketlenmesi gerekti¤i belirtilmektedir. Etiketin üzerinde tehlike sembolünü kullanmam›z
laz›m. Tehlike sembolü bu sistemde tek tiptir. Turuncu üstüne siyah piktogram ve ebad› da etiketin en az
1/10'u kadar veya minimum 1 cm2 boyutunda olmal›d›r.

Etikette neler olacak? Öncelikle etiketin Türkçe olmas› gerekmektedir. ‹kincisi, madde veya müstahzar›n
ticari ve/veya kimyasal ad› olmad›r. Müstahzar›/maddeyi pazara veren sorumlu kifli veya firman›n tam

adresi, telefonu olmal›d›r. Maddenin EC ve CAS Numaras›, E¤er Ek-2'de ise “EC Etiketi” ibaresi
olmal›d›r.

Müstahzarlar için

“T+, T veya Xn”, olarak s›n›fland›r›lan müstahzar›n içinde bulunan;

T+, T ve Xn bileflenlerin, en düflük limit (Xn) göz önüne al›narak,

“C” olarak s›n›fland›r›lm›fl müstahzar›n sadece C olan bileflenlerinin en düflük limit (Xi) göz önüne
al›narak belirlenen isimleri, bu limite eflit veya üstünde olanlar›n isimleri konulacakt›r.

“C” olarak s›n›fland›r›lm›fl müstahzar›n sadece C olan bileflenlerinin en düflük limit (Xi) göz önüne
al›narak belirlenen isimleri belirtilecektir.

Müstahzar›n s›n›fland›r›lmas›na neden olan kimyasal maddelerden en fazla dört tanesinin ismini etikette
belirtmek durumundas›n›z (fiekil 109). Daha fazla da yaz›labilir ancak ana tehlikelere okuyucunun dikkatini
çekmek ve ilk baflta onu vurgulamak amaçland›¤› için bir s›n›rlama getirilmifltir.

Sembol kullanmam›z gerekiyor (fiekil 110). Risk iletifliminde yanl›fl anlamay› önlemek ad›na burada da
ayn› amaçla bir madde birkaç tehlike ile s›n›fland›r›lm›fl olsa dahi baz› öncelikler veriliyor. Örne¤in
patlay›c› olarak s›n›fland›r›lm›flsa oksitleyici ya da alevlenir sembollerini koymaya gerek yok. Toksik
olarak s›n›fland›r›ld›ysa, afl›nd›r›c› ya da X sembolünü koymaya gerek yok. Gerek olmamakla birlikte
kesinlikle kullan›lmaz diye bir kural yok. Yurtd›fl›ndan gelen baz› kimyasallara ait etiketlerde birlikte
kullan›ld›¤›na flahit oldum.
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Risk ibareleri, yap›lan s›n›fland›rmadan zaten ortaya ç›kan ibarelerdir (fiekil 111). En fazla 6 tanesini
kullanabiliriz. E¤er gerçekten vurgulamak istedi¤iniz ilave risk varsa, alt›dan fazla da koyabilirsiniz.

Bu risk cümleciklerine karfl›l›k gelen güvenlik ibareleri bulunmaktad›r (fiekil 112). En fazla 6 tane güvenlik
ibaresi kullan›labilir. Bu amaç do¤rultusunda, Ek 6'da yer alan ibarelerin kombinasyonlar›, tek ibare olarak
kabul edilir. Gerekti¤inde, alt›dan fazla S ibaresi kullan›labilir. Bu arada, isimlendirme yaparken, fiziko-
kimyasal, çevre ve tahrifl edici tehlikeli özellik tafl›yan kimyasallar›n isimleri konmaz. Örne¤in bir kar›fl›mda
aseton var diyelim. Onun yan›nda baflka bir madde daha var. Sonucunda bu alevlenir ve toksik ç›km›fl.
Yazarken flunlar› içerir derken asetonu yazmam›za gerek yok çünkü fiziko-kimyasal bir etki getiriyor.
Ayn› flekilde çevre için de bir etki getiriyorsa onu da yazmay›z. Tahrifl edicilik etkisi varsa o maddenin
ismini de yazmay›z.

Baz› koflullar ambalajlanm›fl olarak, etiketlenmifl olarak kabul ediliyor.

‹çerisinde bir ya da daha fazla ambalaj bulunan bir d›fl ambalaj olmas› durumunda;

D›fl ambalaj, tehlikeli maddelerin nakliyesi hakk›ndaki uluslararas› tafl›mac›l›k kurallar›na uygun olarak
etiketlenmiflse,

‹ç ambalaj ya da ambalajlar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak etiketlenmiflse,

Tek ambalaj olmas› durumunda;

Ambalaj, tehlikeli maddelerin ilgili uluslararas› tafl›mac›l›k kurallar›na ve 24 üncü maddenin birinci
     f›kras›n›n (a), (b), (ç), (d) ve (e) bentleri hükümlerine uygun olarak etiketlenmiflse,

Tafl›nabilir gaz silindirleri gibi özel ambalaj tipleri için, Ek-1'de belirtilen koflullar yerine getirilmiflse
etiketleme gereklerinin sa¤land›¤› kabul edilir.

Etikette neler var? fiekil 113'de gördü¤ünüz gibi bilgileri içermesi gerekmektedir. Tehlike sembolleri,
maddenin ismi ve miktar›, EC numaras›, e¤er Ek 2'de yer al›yorsa EC etiketi ifadesinin yer almas›
gerekmektedir. R cümleciklerinin burada aç›k olarak yaz›lmas› gerekmektedir. Örne¤in R11, 23/25 yerine
“Kolay alevlenir”, “Solundu¤unda ve yutuldu¤unda toksiktir” fleklinde yaz›lmas› gerekmektedir. ‹stenirse
“R11: Kolay alevlenir”, “R23/25: solundu¤unda, yutuldu¤unda toksiktir” fleklinde yaz›labilir. S cümlecikleri
için de ayn› kural geçerli. Piyasaya veren firman›n ismi, adresi, telefonu vb bilgilerin de yaz›lmas›
gerekmektedir.

Ambalajla ilgili olarak bu sistemde çok fazla detay bilgi yoktur (fiekil 114 ve fiekil 115). Ambalaja yönelik
olarak fiziksel yap›s› aç›s›ndan söylenen, içindekini d›flar› kaç›rmayacak, kapa¤›yla, ambalaj›yla reaksiyona
girmeyecek, tafl›mada dayan›kl› olacak, fiziksel darbelere dayan›kl› olacak fleklinde. Bir de halka sat›lan
ürünlerin ambalajlar›na iliflkin flartlar var. Çocuklar›n dikkatini çekebilecek flekilde tasarlanmayacak,
ambalaj›n flekli g›da, t›bbi veya kozmetik gibi ürünleri ça¤r›flt›rmayacak, dokunma ile hissedilecek tehlike
uyar›s› içerecek, uluslararas› tafl›mac›l›k sistemlerine uygun ambalajlar kullan›lacak.
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fiekil 115

Asl›nda kimyasal maddelerin ambalajlar›na en uygun ambalajlar, uluslararas› tafl›mac›l›k sistemlerinde
yer alan ambalajlard›r. Çünkü bu ambalajlar “homolagasyon” denen sistemden geçer. Bu sistemde, akredite
bir kuruluflun o ambalaj›n üzerinde tafl›maya yönelik yapt›¤› deney sonuçlar› vard›r. Örne¤in yukar›dan
atma deneyi vard›r. Malzemenin özelli¤ine göre 1,85 metreden yukar›dan afla¤›ya at›l›r. En hassas yerlerinde
eklerinde bu düflme sonucunda patlama, çatlama, s›zma var m› diye kontrol edilir. Bas›nç uygulan›r.
‹stifleme testleri vard›r. Testler ve üretim yerinde yap›lan incelemelerden sonra uygun ise ambalajlar
markalan›r. Deneyler tafl›yaca¤› malzemeye göre de¤iflir. Örne¤in plastik ambalajlar›n içine konulan
kimyasal madde ile reaksiyona girip girmedi¤ini belirlemek üzere yap›lan testler vard›r.

Bunun yan›nda kimyasal madde halka yönelik ise çocuklar›n güvenli¤ini sa¤lamak üzere çocuklar›n
açmas›na karfl› dayan›kl› kapaklar kullan›lmas› gerekiyor. Görme engelli vatandafllar›m›z için de elle
dokunmal› tehlike uyar›s› yer almak zorunda.

S›n›fland›rma sonucu etiketlememizin bu flekilde olmas› gerekmektedir. fiimdi kar›fl›mla ilgili bir s›n›fland›rma
örne¤i yapal›m.

Örnek

KARIfiIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Nihai kompozisyonu afla¤›da verilen bir kar›fl›m suda çözünmeyip emülsiyon olabilmektedir.

Kar›fl›m› TMMY'ye göre s›n›fland›r›p etiketleyiniz.

Nihai içerik

Aseton %75

Xylene % 15

Di¤erleri % 10

EC No Cas No. Madde Konsant. Tehlike

Kar›fl›m›m›z suda çözünmeyip emülsiyon olabilmekteymifl. E¤er ikinci bölümü yapmak istiyorsam, yapmam
gereken öncelikle eksik bilgileri bulmak. Bakmam›z gereken yer ilk etapta Ek 2. Ek 2'de Aseton'u ve
Xylene'i buluyoruz. Buldu¤umuz bilgileri tablomuza yerlefltiriyoruz. Dolay›s›yla tablomuzun flekli flu hale
geliyor:
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TMMY   Ek-2

konsan.>= 20%:

Xn; R20/21-38

12,5%<=konsan.

< 20% :

Xn; R20/21

Etiket

Konsantrasyon
INDEX

NO

MADDE

‹SM‹
EC No Cas No. S›n›fland›rma ‹flaret R S

606-001-00-8 acetone 200-662-2 67-64-1
F; R11  Xi; R36

R66  R67

R11-

36-66-67
F,Xi;

S(2)-9-16-

26

601-022-00-9

o-xylen [1];

p-xylen [2];

m-xylen [3];

xylen [4]

202-422-2 [1]

203-396-5 [2]

203-576-3 [3]

215-535-7 [4]

95-47-6 [1]

106-42-3 [2]

108-38-3 [3]

1330-20-7 [4]

R10  Xn; R20/21

Xi; R38 Xn;
R10-

20/21-38
S(2)-25

Asetonun tehlikeleri neymifl? F; R11 Kolay alevlenir, Xi;R36 Gözleri tahrifl eder, R66 Deride kurulu¤a
neden olur, R67 Bafl dönmesine neden olur. Ama Ek 2'deki tabloda herhangi bir limit verilmemifl bana.
Benim s›n›fland›rmadaki prensibim ne? Limitlerle konsantrasyonu mukayese etmek. Limitleri Ek 8'de
bulabilirim.

TMMY Ek-8   Tablo

Müstahzar›n S›n›fland›r›lmas›Maddenin

S›n›fland›r›lmas› C;R35 C;R34 Xi;R41 Xi;R36,R37,R38

C;R35

C;R34

Xi;R41

kon.≥%10

R35 zorunlu

%5≤kon. <%5

R34 zorunlu
%5(*)

%1≤kon. <%5

R36/38 zorunlu

Konsantrasyon≥%10

R34 zorunlu
%10(*)

%5≤kon. <%10

R36/38 zorunlu

Kon≥%10

R41 zorunlu

%5≤kon. <%10

R36 zorunlu

Xi;R36,R37,R38

Konsantrasyon≥%20 e¤er
söz konusu madelere
uygulan›yorsa R36, R37,
R38 zorunludur.

Ek 8'de sa¤l›kla ilgili Tablo 4 var. Benim tehlikem ne? Xi; R36. Tabloda e¤er konsantrasyon %20'ye eflit
ya da üzerindeyse bu maddelere R36, R37 ya da R38'in uygulanmas› zorunludur denilmektedir. Dolay›s›yla
benim buradaki limit konsantrasyonum %20 olarak ortaya ç›k›yor. Tehlikeleri biliyorum, bunlara ait limit
konsantrasyonlar›m var, flimdi s›n›fland›rmay› yapabilmek için çal›flmaya bafllayabilirim.

Öncelikle fiziko-kimyasal özelliklerden bafllayal›m. Fiziko-kimyasal özelliklerle s›n›fland›rma yapman›n
en geçerli yolu test / deney yapmak. Ama bu tarzdaki kar›fl›mlarda ben bunu yapmayabilirim. Çünkü benim
kar›fl›m›m›n %75'i asetondan olufluyor ve o da F; R11 Kolay alevlenir bir malzeme. Yani parlama noktas›
21 derecenin alt›nda, kaynama noktas› 35 derecenin üzerinde. 0'dan büyük tabii parlama noktas›.

Kar›fl›m›m›n %15'i Xylene. R10, parlama noktas› 21 ile 55 santigrat aras›nda. Burada flunu yapabilirim.
Kendimi sa¤lama almak için bu kolay alevlenen bir malzemedir, dolay›s›yla ben bunu fiziko-kimyasal
aç›dan F;R11 olarak s›n›fland›rabilirim. Bundan daha üste ç›kamayaca¤› için sorun olmaz. Benim
bileflenlerimin içinde örne¤in bir F+; R12 yok. En üst s›n›f F; R11. Gelelim di¤er tehlikelere. Xi; R36.
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Burada diyor ki, e¤er yüzde 20'ye eflit ya da üzerindeyse, R36 olur. Benim konsantrasyonum %75.
Dolay›s›yla direkt olarak benim kar›fl›m›m› bir taraftan da gözü tahrifl edici, Xi, R36 olarak s›n›fland›rabilirim.
R10'a gerek yok çünkü R11'i seçtim. Xn; R20,21 ve 38 olabilmesi için konsantrasyonun %20 olmas› laz›m.
Benim konsantrasyonum %15. Dolay›s›yla buradan gelecek herhangi bir s›n›fland›rma söz konusu de¤il.
Ama bir alt limite indi¤im zaman diyor ki Xn; R20, 21 olabilmesi için limit konsantrasyonun %12,5 olmas›
laz›m. Benim konsantrasyonum %15. Dolay›s›yla burada da bana Xn; R20, 21 geliyor. Müstahzar›n her
bilefleni ve her tehlikesini de¤erlendirmemiz gerekiyor. De¤erlendirme yapmam›fl oldu¤um R66, 67 kald›.
66, 67 için, hat›rlarsan›z, bir aç›klama vard›. Diyordu ki, 66, deride kurulu¤a çatlaklara neden olabilir,
ancak s›n›fland›rmada 35, 34, 38 varsa, R66'ya gerek yok. Benim s›n›fland›rmamda 35, 34 ya da 38
olmad›¤› için, R66 s›n›fland›rmaya girer. 67'ye bakal›m. Ne diyor? R 20, 23, 28, 40, 39, 23 vb varsa 67'den
önceliklidir. O zaman 67'yi yazmam› tekrarlamaya gerek yok çünkü Xn; R20,21 ortaya ç›km›fl vaziyette.

S›n›fland›rmam› yapt›m, gelelim etikete. Öncelikle benim kar›fl›m›m›n tehlikeli olmas›na neden olan iki
bileflenim var: Aseton ve Xylene. Aseton ve Xylene içerir diye belirtmek durumunday›m. Sonra tehlike
sembollerini koyaca¤›m. Neydi benim tehlikelerimden biri? Kolay alevlenir ve de zararl›. Tehlike
sembollerimi göstermek zorunday›m. Arkas›ndan s›n›fland›rmadan ç›kan R cümleciklerini koymam
gerekiyor. R11 Kolay alevlenir, R36, 38 Gözleri ve cildi tahrifl edicidir, R66 Tekrar maruz kalma vb. R20,
21 Solundu¤unda ve yutuldu¤unda sa¤l›¤a zararl›d›r. Bunlara karfl›l›k gelen S ibarelerini koymak zorunday›m.
Hat›rlarsan›z Ek 10'da birinci maddeyi okumufltum size. Orada ne diyordu? Tehlikeli olarak s›n›fland›r›lan
bir müstahzar halka sat›ld›¤› takdirde S1, S2, S 45 veya S 46 mecburidir, kullanacaks›n›z. S1, 2 Kilit alt›nda
ve çocuklar›n ulaflamayaca¤› bir yerde muhafaza edilir. S9  Kab› çok iyi havaland›r›lan bir ortamda
muhafaza edin. Bunu niçin koydum? Çünkü kolay alevlenir. Bir yerde bir buharlaflma olup da orada bir
birikim olup patlama- çatlama - yanma olmas›n diye. S16 tabii ki R 11 için. Tutuflturucu kaynaklardan
uzak tutun, sigara içmeyin. S26 Gözle temas›nda bol suyla y›kay›n, doktora baflvurun. Neden? Çünkü
gözleri ve cildi tahrifl edici R36/37/39. Bu kombinasyon, iflyerine yönelik bir kombinasyondur ve genelde
de özel bir durum olmad›¤› takdirde kullan›lmas› gerekmektedir. Çal›fl›rken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük, maske kullan›n diyor. S 45'te dedi¤im gibi, zaten halka satt›¤›m için zorunlu
bir cümle, kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsan›z, hemen bir doktora baflvurun. Mümkünse etiketi
gösterin. Gerek S cümlecikleri gerekse R cümlecikleri tek cümle say›l›r. Her ikisinden de maksimum 6
tane olmal›.

Sorular›n›z› alay›m. Buyurun.

Eflref Elbir

At›l›m Kimya San. ve Tic. A.fi.

Bildi¤im kadar›yla, AB'de yeni yönetmeliklerle 2012'de yeni piktogramlar geliyor. Ve yeni gelen, ithal
edilen kimyasallar üstünde bunu görüyoruz. GHS'ye göre etiketlerimiz bu flekildedir, diyor misal. O konuda
bizim herhalde yurtiçinde ya da ihraç etti¤imiz ürünlerde 2012'ye kadar bir fley yapmam›za gerek yok
çünkü 2012'den sonra yeni piktogramlar gelecek. Teyit etmek isterim.

Mustafa Ba¤an

Maddeler için 2010'dan sonra zorunlu hale geliyor ancak bir geçifl dönemi verilmifl durumda. Ama benden
size tavsiye, 2010'dan sonra maddeler için yeni s›n›fland›rma sistemini kullanman›z. Kar›fl›mlar için
2015'ten sonra. 2015'ten sonra yeni sistemi kullanman›z. Her ne kadar ç›kar›lan regulationda size verdi¤im
geçifl süreçleri veriliyorsa da AB'deki kontrol mekanizmalar›n›n ne yapaca¤› belli olmaz. Dolay›s›yla o
birtak›m problemler yaratabilir diye düflünüyorum. Yeni sistemde etiketlerde kullanaca¤›n›z iki ifade var.
Biri “warning” di¤eri “danger”, “dikkat” ve “tehlike”.
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Eflref Elbir

At›l›m Kimya San. ve Tic. A.fi.

‹hraç ürünler için tavsiyeniz 2010 gibi anl›yorum. 2010'da ihraç etti¤imiz bir maddede, müstahzarda yeni
etiket sistemini mi kullanal›m?

Mustafa Ba¤an

Müstahzarlar için de¤il maddeler için. Çünkü müstahzarda 1 Haziran 2015'e kadar geçifl süreci var. Buyurun.

Handan Saliho¤lu

CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.fi.

Envanterle ilgili bir soru sormak istiyorum. Madde 7 ve 8 son 3 y›lda y›ll›k ortalama tonaja ba¤l› olarak
envantere girilmesi gereken veriler ile ilgili. Madde 9'da Ek 1'deki maddelerin bu giriflten muaf oldu¤undan
bahsediyor. Bunlar konusunda herhangi bir veri girifli olmayacak. Madde 6'daysa piyasaya arz edilen
maddeler hakk›nda veri toplama gibi bir tan›m var. Piyasaya sürülen madde reaksiyon ürünü veya polimer
de olabilir ama envanter sonuçta sadece maddelerle ilgileniyor. O zaman ben sadece reçeteme giren
maddeler konusunda bir kay›t yapt›raca¤›m, öyle mi?

Mustafa Ba¤an

Evet.

Handan Saliho¤lu

CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.fi.

O zaman bunlar› sadece ithalat kalemleriyle ilgilendi¤im için, çünkü iç piyasadan al›mlar›m›n kay›tlar›n›
zaten üreticisi yapt›raca¤›ndan, reçete bilgisini nas›l alaca¤›m da hala muamma.

Mustafa Ba¤an

Tavsiyem, sizin iç piyasadan ald›¤›n›z ya da ithal edilip de size sat›lan mallar›n kayd›n›n ya da envanterinin
girildi¤ine dair o firmalardan bir beyan talep etmeniz.
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