
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve 
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 

Çevre ve Orman Bakanlığından: 

    Resmi Gazete Sayısı : 26/12/2008     Resmi Gazete Tarihi : 27092 - Mükerrer 

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

       Amaç 

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, 
bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi başına üretimi ve kullanımı, müstahzar 
içerisinde veya eşyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları 
düzenlemektir. 

       Kapsam 

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeni ile insan sağlığı ve çevre 
üzerinde olumsuz etkileri olan bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının, kendi başına üretimi, 
müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlamaları kapsar. 

       (2) Bu Yönetmelik;  

       a) Radyoaktif maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları, 

       b) Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları, 

       c) Atık maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları, 

       ç) Yürürlükte bulunan diğer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmış olan 
maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları, 

       d) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün konumunda olan maddeler, madde gruplarına ilişkin 
kısıtlamaları, 

       e) (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen madde ve madde gruplarını içeren müstahzar veya 
eşyalara ilişkin kısıtlamaları 

       kapsamaz. 

       (3) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz: 

       a) Tehlikeli maddeler, madde grupları veya bunları içeren müstahzar veya eşyaların demiryolu, 
karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınmasına ilişkin kısıtlamayı, 

       b) Herhangi bir muameleye veya üretim işlemine tabi tutulmaması koşuluyla, gümrüklerin gözetimi 
altındaki antrepolarda ve transit geçiş için veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracat için ihracat 
kaydıyla özel depolarda veya serbest bölgelerde depolanan maddeleri, madde gruplarını veya bunları 
içeren müstahzarları veya eşyaları. 

       Dayanak 

       Madde 3 - (Değişik madde : 29/08/2010 - 27687 S.R.G. Yön/1.mad.)  

 



    (1) Bu Yönetmelik; 

    a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması 
ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını 
Gösteren Tüzüğe dayanılarak, 

    b) Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğünün kısıtlamalara ilişkin 17 nci Ek'i 
dikkate alınarak 

    hazırlanmıştır.    

    Tanımlar 

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

       a) Ara ürün: Başka bir maddeye dönüştürülmek üzere; kimyasal üretim/sentez için üretilen ve 
sentezleme işleminde tüketilen veya kullanılan maddeyi, 

       b) Bilimsel araştırma ve geliştirme: Kontrollü koşullar altında gerçekleştirilen bilimsel deney, analiz 
veya kimyasal araştırmayı, 

       c) Eşya: Etkin fonksiyonunu kimyasal bileşiminden önce, üretimi sırasında verilen özel bir şekil, 
yüzey veya tasarımının belirlediği herhangi bir nesneyi, 

       ç) Kısıtlama: Üretim, piyasaya arz ve kullanım için herhangi bir koşul veya yasaklamayı, 

       d) Kullanım: Eşyanın işlenmesi, formülasyonu, tüketimi, depolanması, muhafaza edilmesi, çeşitli 
işlemlere maruz bırakılması, kaplara boşaltılması, bir kaptan diğerine aktarılması, karıştırılması, 
üretimi veya diğer her türlü kullanımını, 

       e) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak 
üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine 
içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve 
bunların bileşiklerini, 

       f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri, 

       g) Piyasaya arz: Tehlikeli maddelerin, madde gruplarının, müstahzarların ve eşyanın üretimi 
sonrası veya ithalatında gümrük idarelerince ilgilisine teslimi sonrası kullanımı veya satışı amacıyla 
bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti, 

       ğ) Tehlikeli madde/madde grubu: Tehlikeli özelliklerden herhangi biri veya birkaçına sahip olan 
madde/madde grubunu, 

       h) Tehlikeli özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, 
toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik ve 
çevre için tehlikeli özellikleri, 

       ı) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri, 

       i) Üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenek: Üretimden sonra depolamanın yapıldığı tankları ve 
kaplar hariç olmak üzere, reaksiyon kabını, onun yardımcı düzeneklerini ve maddenin sürekli bir 
akışının olduğu veya üretim işlemini tamamlamak üzere kullanılan diğer düzenekleri veya bir sonraki 



reaksiyon basamağında kullanılmak üzere bir kaptan başka bir kaba aktarılmasını temin eden boru 
hattını,  

       j) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün: Üretim/sentezleme işlemi sırasında örnekleme için alınan 
ara ürün hariç olmak üzere, üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenekten kasıtlı olarak çıkarılmamış ara 
ürünü 

       ifade eder. 

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler 

       Kısıtlama 

       Madde 5 - (1) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartları EK-1'de 
verilmektedir. 

       (2) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları EK-1'de belirlenen kısıtlama şartlarına uymadıkça 
piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz. 

       (3) EK-1'de belirlenen kısıtlama şartlarına uymayan müstahzar ve eşyalar üretilemez, piyasaya 
arz edilemez ve kullanılamaz. 

       Bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı kullanım 

       Madde 6 - (1) EK-1'de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde 
gruplarından herhangi birinin bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu 
olması halinde, bu madde ve madde grupları için piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Orman 
Bakanlığının iznine tabi olarak yapılır. 

       Kısıtlama usulü ve koordinasyon 

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları 
ile bu madde ve madde gruplarının kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı 
ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlama şartlarına Çevre ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından müştereken karar verilir.  

       (2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile yönetmelik değişikliği 
hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Orman Bakanlığındadır. 

       İlgili kuruluş 

       Madde 8 - (Değişik madde : 29/08/2010 - 27687 S.R.G. Yön/2.mad.)  

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren 
ürünler için ilgili kuruluşlar; Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığıdır. 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetim ve Yaptırım 

       Denetim 

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından, kendi 
mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilir.  

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler 



       Yürürlükten kaldırılan hükümler 

       Madde 10 - (1) 11/6/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nin özel hükme tabi maddeler başlıklı yedinci bölümü, Geçici 2 nci 
maddesi ve Geçici 4'üncü maddesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

       Yürürlük 

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

       Yürütme 

       Madde 12 - (Değişik madde : 29/08/2010 - 27687 S.R.G. Yön/3.mad.) 

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür. 

    Bildirim 

    Geçici Madde 1 - (Ek madde : 29/08/2010 - 27687 S.R.G. Yön/5.mad.)  

    (1) Krizotil asbest içeren diyafram kullanan mevcut elektroliz tesisleri bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; bulundurdukları diyaframların miktarı, kullanım süreleri, 
ihtiyaç miktarları, temin ettikleri firmaları ve GTİP numaralarını içeren bilgileri Çevre ve Orman 
Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür. 

 


