
KKDİK Ön-MBDF İletişimi Hakkında Bilgilendirme ve Öneriler 

KKDIK kapsamında kayıt döneminin 1 Ocak 2021 itibariyle başlamasıyla birlikte, ilgili maddenin 

Ön-MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) bildiriminde bulunan firmalarımıza, diğer ön-MBDF 

üyelerinden çok sayıda e-posta ulaşmaktadır.  

Ön-MBDF aşamasındaki iletişimin amacı kayıt dosyası için gerekli verilerin toplanması ve kayıt 

dosyasının hazırlanmasına yönelik olarak MBDF’nin kurulmasıdır. MBDF kurulumuyla, i) tek 

madde için tek bir kayıt doyasının hazırlanması/sunulması, ii) hayvan testlerinin tekrarının önüne 

geçilmesi, iii) mümkünse madde için ortak bir sınıflandırma ve etiket üzerinde karara varılması 

amaçlanmaktadır. Madde tanımlama aşaması, KKDİK kaydı için çok önemli bir bölüm olup kayıt 

ettiren kendi maddesini net bir şekilde tanımlayıp uygun şekilde adlandırabilmesi için KKDİK 

“Madde tanımlama ve isimlendirme” rehberine başvurmalıdır [1]. Potansiyel kayıt ettirenler, KKDİK 

Madde 11 birinci fıkrasının (a) bendinin (2) nolu alt bendinde talep edilen ve Ek-VI (2) kısmında 

detayları verilen kimyasal tanımlayıcıları (EC no, CAS no, ve IUPAC adı vb.), moleküler ve yapısal 
formülü ve bileşimi (saflık derecesi, bileşenleri, analitik veri, vb.) gibi bilgiler neticesinde ortaya 

çıkan “maddenin aynılığı” (Substance Information Profile – SIP) üzerinde anlaşarak MBDF 

kurulumunu gerçekleştirmektedir.  

Kurulan MBDF üyelerince, veriye sahip olunması ve/veya yıllık üretim/ithalat hacmi, tecrübe ve 

diğer kriterler değerlendirilerek seçilen/belirlenen/kabul edilen Lider kayıt ettiren tarafından varsa 

eksik veriler de tamamlanarak hazırlanan kayıt dosyası Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) Bakanlığa 

sunulacaktır. Dosya hazırlanması sırasında MBDF üyeleri, (LR kayıtçının talep ettiği durumlarda) 
Lider Kayıt ettirene veri (fizikokimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik, vb.), işgücü ve maddi destek 

vereceklerdir. Bu sayede MBDF katılımcıları, kendi yıllık ithalat/üretim miktarlarının ve 

kullanımlarının kayıt dosyasında kapsanmasını sağlayabileceklerdir. Lider kayıt ettirenin dosyayı 

sunmasını takiben MBDF üyeleri Lider kayıt ettiren tarafından sunulan dosyaya atıf yaparak ve 

kendi maddesine ait “madde aynılık kriterlerini” sağladığını kanıtlayan analitik raporu da içeren 

“müşterek kayıt” dosyasını Lider Kayıt ettiren tarafından verilecek bir “erişim hakkı numarası” 

(token) ile birlikte KKS üzerinden Bakanlığa sunacaktır. Lider kayıt ettirenin dosyasını sunmasının 

ardından, MBDF üyesi olmayan diğer Ön-MBDF üyeleri de Lider kayıt ettirene “erişim hakkı” (LoA, 

Letter of Access) bedeli ödeyerek benzer şekilde dosyalarını KKS üzerinden sunabileceklerdir. 

MBDF katılımcı olmayan Ön-MBDF üyelerinin, Kayıt dosyasının hangi tonaj bandından 

hazırlanacağı ve hangi kullanımları kapsayacağı konusunda karar/öneri yetkileri olmayacağından, 

yıllık ithalat/üretim miktarları ve Kimyasal Güvenlik Raporunda (KGR, ≥10 ton/yıl maddeler için) 

kullanım alanlarının kapsanmaması ihtimali bulunmaktadır. Ön-MBDF üyelerinin MBDF katılımı 
konusunda madde özelinde bu konuları değerlendirerek karar vermesi önem arzetmektedir.  

KKDİK Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla (KKDİK, 65. Madde) AB REACH Mevzuatı 

temel alınarak hazırlandığından kayıt için bilgi gereklikleri aynıdır.  REACH kapsamında, 31 Mayıs 

2018 tarihinde ≥1 ton/yıl maddelerin kayıtlarının tamamlanması ve sonraki dönemdeki kayıtlarla 



birlikte veri gereklilikleri sağlanarak 23 bine yakın farklı madde için 100 binden fazla kayıt dosyası 

tamamlanmıştır. KKDIK KKDİK kapsamında çok sayıda madde için gerekli veriler AB REACH 

kapsamında madde Lider Kayıt ettirenler ve Konsorsiyumların uhdesinde bulunmaktadır. Veri 

sahiplerinin KKDİK kapsamında da kayıt gerçekleştirecek olması veya verilere erişim hakkı 

sağlaması durumumda KKDIK bilgi gereklikleri kapsamında yüksek maliyet oluşturan bu verilerin 

üretilmesine gerek kalmayacaktır. Bu maddeler dışındaki maddeler için yeniden verilerin üretilerek 

kayıt dosyalarının hazırlanması ve gerektiren yüksek maliyetli ve zaman alan süreçler 

gerekmektedir.  

Bu bağlamda, güncel Ön-MBDF iletişim e-postalarıyla birlikte, Lider Kayıt ettiren adayları kayıt 

sürecinin başlamasıyla birlikte Ön-MBDF üyeleriyle iletişim kurmaktadırlar. İletişim sürecinin 

sağlıklı işlemesi açısından sunulan seçeneklerin anlaşılması önem arzetmektedir. AB REACH kayıt 

sürecinde MBDF oluşum sürecinde Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından oluşturulan 

ve ön-MBDF üyelerinin rollerini sınıflandırmaya yarayan ve kayıt sürecindeki kayıtçı sayısı, tonaj 

bandı, maliyet paylaşımı vb. belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak MBDF rol kodları geniş 

uygulama imkanı bulmuştur [2]. Birçok madde için veriler mevcut ve doğal olarak Lider Kayıt 

ettirenler (AB REACH Lider kayıt ettirenler) öngörülebilir olsa da KKDİK kapsamındaki iletişimlerde 

de bu kodlar kullanılabilmektedir. Bu kodlar aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir.  

i) Lider (Lead): Kayıt dosyasını hazırlayarak Bakanlığa sunacak olan Lider kayıt ettiren 

MBDF üyesidir. Madde kayıt ettiren için stratejik seviyede önemli ve kayıt ettiren de 

MBDF’ye liderlik edecek bilgi birikimini haizdir. MBDF oluşumu, iletişimi ve çalışmaları, SIP 

oluşturulması, MBDF (veya konsorsiyum) anlaşması, mevcut verilere erişimin sağlanması 

veya veri oluşturulması, dosya ve CSR hazırlanması, dosyanın zamanında Bakanlığa 

sunulması, diğer MBDF üyelerinin müşterek (ortak) kayda dahil olabilmeleri için veri 

paylaşım esaslarının adil, şeffaf ve ayrımcılığa yer bırakmadan belirlenerek dosya erişim 

hakkı (LoA, Letter of Access) bedelinin hesaplanması, veri paylaşım anlaşmasının 

hazırlanması gibi sürecin mali, teknik ve idari yönetimini yerine getirmesi beklenmektedir.  

ii) Aktif/Müdahil/Ilgili (Involved): Kayıt dosyası hazırlanmasında Lider kayıt ettirene veri, 

teknik ve idari işgücü ve maliyet açısından destek olmak isteyen ve bununla birlikte dosya 

kapsamında verilecek kararlara (tonaj kapsamı, kullanım kapsamı, vb.) dahil olma hakkını 
haiz MBDF üyesidir.  Lider kayıt ettiren ile varılan anlaşmaya bağlı olarak; kayıt dosyası 

hazırlanması esnasında dosya maliyetine katkı vermesi gerekebilir. Aktif MBDF üyesi, Lider 

kayıt ettirenin kayıt dosyasını Bakanlığa sunmasının ardından, varsa dosya hazırlama 

sırasında verdiği işgücü ve mali desteğin bedeli hesaba katılarak hesaplanan “Erişim 

Hakkı” bedelini ödeyerek müşterek kaydını tamamlayabilecektir. 

iii) Pasif (Passive): Maddenin kaydını planlayan, ancak doya hazırlanması aşamasında, veri, 

teknik ve idari işgücü maliyet desteği vermeyecek ve dosyanın Bakanlığa sunulmasının 



ardından “Erişim Hakkı” bedeli ödeyerek kayıt yapabilecek MBDF üyesidir. Dosya 

hazırlanması aşamasında alınan kararlara dahil olma hakkı bulunmamaktadır. 

iv) Eylemsiz/Hareketsiz (Dormant): Genelde ön-MBDF bildirim gerekliliği için MBDF üyesi 

olmuş, kayıt niyeti olmayan, tedarik zincirindeki ithalatçı ve/veya üreticinin kaydı 

tamamlanmasıyla, alt kullanıcı rolüne geçecek dosya hazırlığında ve/veya sonrasında 

maliyete katkı vermek istemeyen MBDF üyesidir.  

Ön-MBDF üyelerine; yukarıdaki şekilde dört seçeneğin sunulduğu e-postalarla birlikte, MBDF’ye 

katılma veya katılmama şeklinde iki seçeneğin sunulduğu veya daha farklı kapsamda iletişim e-
postalarının ulaştığı görülmektedir. Bu seçeneklerle ilgili olarak, Lider kayıt ettiren adayıyla yakın 

irtibatta olarak doğru seçeneğin seçilmesi önem kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, potansiyel kayıt ettirenlerin madde özelinde değerlendirme yaparak stratejik öneme 

sahip maddeleri için Lider kayıt ettiren ve Müdahil üye olmalarının, tonaj ve kullanım alanlarının 

kapsanması açısından büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ön-MBDF iletişimi 

özellikle Lider kayıt ettirenin belirlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, Lider 

kayıtçı yoksa maddenin kaydının gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Lider kayıt ettirenin 
seçilmesindeki olası gecikmeler kayıt dönemi sonuna (31 Aralık 2023) kadar kayıt dosyasının 

Bakanlığa sunulmasını tehlikeye düşürebilecek ve üretim/ithalatı kesintiye uğratabilecektir. Lider 

kayıt ettiren ve Müdahil üyelerin belirlenmesi, “maddenin aynılığı” üzerinde mutabık kalınması ve 

sonrasında dosya hazırlığına başlanmasıyla birlikte; tonaj aralığının, kullanım alanı kapsamının, 

kayıt takviminin, (gerekiyorsa) test, teknik ve idari maliyetlerin paylaşım esasları ve Lider kayıtçının 

yükümlükleri belirlenmiş olacağından diğer ön-MBDF üyelerinin dosya hazırlama sürecindeki bu 

önemli kararlara dahil olması mümkün olmayabilecektir. Ancak, Eylemsiz ve Pasif statüdeki 

üyelerin kendi arasında rol değişiklikleri her daim mümkün olabileceklerdir.  
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