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Konu:  Kimyasalların Yönetimi Grubu Toplantısı Notları  

Yer: TEAMS Videokonferans  

Tarih:  11 Ağustos 2022 

Saat:  14:00 – 16:00 

 
 

1.  Açılış  

 
• Açılış ve 16 Haziran 2022 tarihli KYG toplantı 

notlarının onaylanması 

 

 

 

Ali Ş. Gündoğan / TKSD 

 

 

 

 

5’ 

 

2. Kimyasalların Yönetimine ilişkin çeşitli konular 

 

• Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması 

hakkında yönetmelik  

• Florlu sera gazlarına ilişkin yönetmelik   

 

 

 

Yasemin Kayhan / TKSD 

 

Cem Şahin / Dow Türkiye 

 

 

10’ 

 

10’ 

3.  KKDIK Yönetmeliği  

 
• 23 Haziran 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

(ÇŞ&İD) Bakanlığı Kimyasalların Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı ile çevrimiçi gerçekleştirilen toplantının 

çıktıları 

• Kimya Sektörünün KKDİK ve diğer çevre mevzuatı 

konularında sorunlarını görüşmek üzere, TOBB 

Kimya Sektör Meclisi organizasyonu ile ÇŞ&İD 

Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü ile 

görüşme. 

• 5 Ağustos 2022 ÇŞ&İD ve TOBB Kimya Sanayi 

Meclisi iş birliği ile KKDIK süreçlerine ilişkin sektörel 

değerlendirme toplantısının çıktıları 

• Güncel son durum (Sorun ve Sıkıntılar) 

 

 

 

Ali Ş. Gündoğan / TKSD 

 KYG Temsilciler Kurulu  

 

 

Ali Ş. Gündoğan / TKSD 

KYG Temsilciler Kurulu 

 

 

 

 

Ali Ş. Gündoğan / TKSD 

 

Herkes 

 

 

 

20’ 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

20’ 

 

30’ 

4. Kapanış  

 
• Özet ve Kapanış  

 

 

Ali Ş. Gündoğan / TKSD 

 

 

5’ 
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1. Açılış  

 

• 16 Haziran 2022 tarihli UZAG toplantısı notlarının onaylanması (Ali Ş. GÜNDOĞAN) 

 

Ali Şenol GÜNDOĞAN, katılımcıları selamlayarak toplantıyı açtı. 14 Nisan tarihinde Uzmanlar 

Ağı grubu toplantısının notlarını tüm grubun onayına sundu ve toplantı notları onaylandı.  

Ali Ş. GÜNDOĞAN, tüm üyeleri, TKSD internet sitesindeki içerikleri okuyabilmek için üye girişi 

yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir. Buna göre TKSD İnternet sitesindeki 

içeriklere ulaşmak için nasıl üye olunacağına dair adımlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

 

1. www.tksd.org.tr internet sitesinin sağ üst köşesinde bulunan Üye Girişi butonuna tıklayın.  

2. Ardından çıkan ekrandan ilk defa şifre belirleyeceğiniz için Hemen Kaydol seçeneğini seçin,  

3. Çıkan ekranda bilgilerinizi ve kendi belirleyeceğiniz şifreyi girin ve Kaydol tuşuna bakın  

4. Tarafınıza TKSD’den bir onaylama e-postası gelecektir, gelen e-postadaki Onay Linkini tıklayın. 

 

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra, TKSD yetkilisi üyeliğinizi onaylayacaktır ve 

belirlemiş olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapabiliyor olacaksınız. 

 

2. Kimyasalların Yönetimine İlişkin Çeşitli Konular  

 

• Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkında yönetmelik  

 

Gündem dahilinde yakın zamanda yayımlanan Tehlike Maddelerin Karayolu ile taşınması 

hakkında yönetmeliğin yayınlandığı ve yönetmelik özelinde Yasemin Kayhan Hanım 

tarafından yapılan hazırlanan bir TKSD Bilgi Notunun TKSD’nin internet sitesinde 

paylaşıldığı bilgisi tüm grup üyeleri ile paylaşılmıştır. Yasemin Hanım yönetmelikteki 

değişikliklere ilişkin önemli noktaları grup üyeleri ile paylaşmıştır. Buna göre;  

o Tanımlarda (UETS tanımı, askeri kapasite tanımı, elektronik denetimle ilgili 

yeni tanımlamalar sistemi) değişiklik var ve takvim yılı ve tehlikeli madde 

güvenlik danışmanlığı hizmetiyle ilgili bir tanım ve yük taşıma birimiyle ilgili 

bir tanımlama getirildi.  

o En önemli olan konulardan biri de tonajla ilgili bir değişiklik oldu. Tehlikeli 

madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu buradaki miktar tonajı 20 ton 

madde miktarına göre zorunlu kılındı.  

o Taşıma evrakı denilen evrakın elektronik sistemle bildirimi eklendi.  

o Tehlikeli maddelerin tehlikeli maddi güvenlik danışmanlarının eğitime ve idari 

yaptırım konusu eklendi.  

o Sürücülerdeki SRC beş belgesi aynen var ve ayrıca taşıt belgesiyle ilgili ADR ve 

belgesiyle ilgili şartlar ilave edildi.  

o Alınması gereken zorunlu eğitimler belirlendi ve bir diğeri de toplam askeri 

kapasiteli 50 ton olan taşımacı sadece alıcı ve tank konteynır portatif tank 

mailto:tksd@tksd.org.tr
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işletmecisi hariç tehlikeli madde faaliyet belgesine sahip tüm işletmelerin 

tehlikeli maddi güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu tanımlandı.  

o Gönderen faaliyetinde bulunan işletme tehlikeli madde faaliyet belgesini 

işlettiği her beş adres için tehlikeli madde güvenlik danışman atamak 

sorumluluğu getirildi.  

o Taşımacı veya sadece taşımacı boşaltan faaliyet konulu firmalar için tehlikeli 

madde faaliyet belgesi başvurusu bireysel olarak idareye yapılabilecek tanımı 

getirildi.  

Yönetmelik ile ilgili hazırlana TKSD Bilgi Notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

• Florlu sera gazlarına ilişkin yönetmelik (Cem Şahin/Dow Türkiye)  

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim 

Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı tarafından 29 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan 

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğine ilişkin olarak TKSD üye firmaların direk 

olarak ürün portföylerini etkileyebilecek olmasından dolayı, Kimyasalların Yönetimi 

Grubu toplantı gündemine alınan yönetmelik ile ilgili Dow Türkiye’den Cem Şahin Bey 

bazı bilgileri paylaşmış ve tüm katılımcılara yönetmelik özelinde bir alt çalışma grubu 

kurulması konusunda çağrıda bulunmuştur.  

o Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci 

ve 103 üncü maddelerine, 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile 

onaylanması uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine ve 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Kanun ile onaylanması uygun 

bulunan Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan 

Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)’e dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

o Bu Yönetmelik 16/4/2014 tarihli ve (AB) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına 

İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

o Bakanlığın veri sistemine, FARAVET derilen sistem üzerinden raporlama gerekten 

bir yönetmelik  

o Maddelerin bir batch olarak, bir yığın olarak da ithal edilmesi durumunda 

aslında raporlanması gerektiğini ve birtakım hatta kademeli kota raporlanarak 

kota oluşturulması ve kademeli olarak yaklaşık 2030’a kadar bu kullanımın 

azaltılması öngörülüyor.  

o Bakanlık raporlamayı 2023 yılında son üç sene için yapmasını istiyor.  

 

Aksiyon: TKSD bünyesinde yönetmelik kapsamına giren firmaların oluşturacakları bir alt 

çalışma grubu oluşturulması kararlaştırılmıştır.  

 

mailto:tksd@tksd.org.tr


 

 

 
 

KİMYASALLARIN YÖNETİMİ 

UZMANLAR AĞI GRUBU (UZAG) 

 

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği  

İbrahim ağa Sok. No:8 Som Plaza Kat:7 Bostancı, İSTANBUL 

Tel: 0216 416 76 44 – Fax: (0216) 416 92 18 

tksd@tksd.org.tr; www.tksd.org.tr   

Sayfa 4 / 7 
 

 

3. KKDIK Yönetmeliği  

 

16 Haziran 2022 tarihinde Kimyasalların Yönetimi Grubu toplantısından ardından 11 

Ağustos tarihine kadar Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığı (KYDB) yetkilileri ile 

TKSD zamanlarda gerçekleştirdiğimiz toplantılar ile KYDB tarafında KKDIK özelinde 

organize edilen ve TKSD olarak katılım sağladığımız toplantıların çıktıları tüm platform 

üyeleri ile paylaşılmıştır.  

 

• 23 Haziran 2022 Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞ&İD) Kimyasalların 

Yönetimi Dairesi Başkanlığı ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen toplantının çıktıları  

 

Bu toplantı, TKSD olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde Ankara ÇŞ&İD Bakanlığı’nda 

gerçekleştirilen toplantı sonrasında kararlaştırılan aksiyonların takibi amacıyla online olarak 

talep edilmiş ve toplantıya TKSD Yönetimi Kurulu Başkanı Sn. Haluk Erceber, Yönetim 

Kurulu Üyesi Sn. Derya Erçıkan ve KY Temsilciler kurulu üyeleri katılım sağlamıştır. 

Toplantıda 26 Mayıs tarihinde gündem konularının tekrar istişare edilmiştir. Buna göre; 

 

o Tek temsilciler tarafından hazırlanan kayıt dosyasında 1.7 bölümüne tedarikçi 

bilgilerinin girilmesinin zorunlu olmasının endüstrimizde yaratacağı problemler bir 

kez daha farklı örneklerle anlatılmış, kapsam dahilinde bir çok kayıt dosyasının hazır 

olduğu ancak gönderilemediği bilgisi paylaşılmış ve Bakanlığın bu konu özelindeki 

düşünceleri talep edilmiştir. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlık kendilerine uygun bir 

yöntem önerilmesi durumunda bu konudaki zorunluluğu bir Genelge ile ortadan 

kaldırabileceklerini ifade etmiştir. Buna istinaden Kimyasalların Yönetimi Temsilciler 

Kurulu TKSD önerisi hazırlamış ve öneri Bakanlığa iletilmiştir. Önerinin tam metnine 

buradan ulaşabilirsiniz. 

o Toplantıda dile getirilen diğer bir konu Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve 

Raporlama aracındaki daha önce dile iletilen hataların devam edip etmediği 

yönündeydi ve toplantıda sorunların bir kısmının çözüme kavuşturulduğu ancak 

diğerleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisi aktarılmıştır.  

o Lider kayıt ettiren firma ile ortak kayıt ettirecek firmalar için tek bir son termin tarihi 

(31.12.2023) olmasının, liderin dosyayı son güne kadar bilerek göndermeme 

olasılığından kaynaklı endişeler Bakanlık yetkilileri ile paylaşılmıştır. Bakanlık böyle 

bir durumun yaşanmasına ihtimal vermediklerini, bunun etik olmadığı ancak her 

türlü endişeye karşı TKSD’den gelecek bir talep yazısı ile bir Genelge 

yayınlayabileceklerini belirtildi. 

o Son olarak ortak kayıt ettiren firmaların yetkilendirilmesi konusunda 

sistemde lider kayıt ettiren firmaların bir “tek temsilcinin” temsil ettiği ortak 

kayıt ettiren firmayı yetkilendirmek istediğinde firmanın temsil ettiği ilgili bir 

firmanın değil tüm temsil edilen firmalara ortak kayıdın açıldığıyla ilgili bir 

sorunun Bakanlıkça düzeltildiği bilgisi de aktarılmıştır.  
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• 19 Temmuz 2022 tarihinde Kimya Sektörünün KKDİK ve diğer çevre mevzuatı 

konularında sorunlarını görüşmek üzere, TOBB Kimya Sektör Meclisi organizasyonu ile 

ÇŞ&İD Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan Bey ile görüşmenin 

çıktıları 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kimya Sanayi Meclisi’nin davetine istinaden TKSD 

olarak TOBB Kimya Sanayi Meclisi yetkilileri ile beraber, başta KKDIK yönetmeliği olmak 

üzere çeşitli Çevre Mevzuatı konularında görüşmek üzere Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’ne ziyarette bulunulduğu bilgisi aktarıldı. Toplantıya Bakanlık tarafından Çevre 

Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanı Nihat 

Yaman, Kimyasalların Kaydı & sınıflandırılması Şube Müdürü Ethem Yanar, Çevre ve 

Şehircilik Uzmanı Meral Erkan ve Kimya Mühendisi Bektaş Kılıç katılırken TOBB Kimya 

Sanayi Meclisi tarafında ise Meclis Başkan Yardımcısı Erol Özensoy, Haluk Erceber, Derya 

Erçıkan, Serdar Çelebi, Saygın Baban, Ayşe Çelebi Doğan, Gülsüm Cebeci, Neşe Eriş ve Ali 

Şenol Gündoğan katılım gerçekleştirmiştir. Yaklaşık iki (2) saat süren toplantıda Ethem Bey 

KKDIK Yönetmeliği’nde devam eden kayıt sürecine ilişkin son istatistikleri paylaşmıştır.  

Aktarılan bilgilere göre;  

o KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) AB kaynak yazılımı olan IUCLID 6.4’e göre güncellenip 

yenilendi. (Kasım 2020) 

o KGDRS (Kimyasal Güvenlik değerlendirmesi ve raporlama sistemi) geliştirildi ve 

kullanıma sunuldu. (2021) 

o Kimyasallar yardım masası WEB sistemindeki soru formu arayüzü ve altyapısı 

yenilendi. (2021) 

o KİMVES (Kimyasal Veri Sistemi) sektör ve halkın bilgisine sunuldu. (2022) 

o KİMVES’e herkes giriş yapabilir. Bu sistemi kullanarak, bu kimyasallara ilişkin 

zararlılık bilgileri öğrenilebilir. 

o İlgili bakanlıklar ve kimya sektör derneklerinden 30 personele uzun süreli eğitim 

verildi. (2021) 

o 25 adet AB rehberi Türkçeye çevrildi. (2021) 

o KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) eğitimleri ve sınavı sonrası 739 kişi KDU 

oldu. 

o 42 kuruluşa KDU eğitimi için izin verildi. 

o 6 kuruluşa KDU eğitimi sonrası belgelendirme izni verildi (izin verilen kurumlar her 

yıl 1 kez gözlemlenmekte) 

Kayıtlara ilişkin sayısal veriler:  

Bugüne kadar toplam 256.347 ön MBDF & 347 Kimyasal madde kaydı yapılmış. (19.7.22) 

 

İzne tabii kılınacak kimyasalların belirlenmesi; devam eden çalışmalar: 

AB mevzuatında izne tabii madde sayısı: 59 

AB mevzuatında izne tabii aday madde sayısı: 224 

Ülkemizde izne tabii aday madde sayısı: 52 

AB izne tabii maddeler bakanlık tarafından sanayinin görüşüne açılacaktır. 
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Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, katılımcıların sorunlarını dinleyerek;  

o “01.2024 de kayıt yürürlüğe girdikten itibaren artık kayıtsız hiçbir firmanın mevzuata 

aykırı bir şekilde ithalat yapamayacağını  

o Kimyasal Kayıt Sisteminde firma sayısı arttıkça herkesin parasal maliyetinin 

azalacağını, KKS de oranların belli olduğunu belirtmiştir. 

o Kayıt sistemi ile ilgili olarak bakanlığın sadece verileri izleyeceğini, maliyetlerin 

paylaşımı- lider kayıt ettiren vb. konularında sanayinin sistemi yürütmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

Toplantı sonunda, 

Bakanlık tarafından KKDİK, KKS (Kimyasal kayıt Sistemi)’nin tüm sanayiye tekrar daha 

detaylı anlatılması konusunda görüş oluşmuştur.  

(Lider kayıt eden, sorumlulukları, ortak kayıtçılar, kayıt ve data bedelleri paylaşımı vb. 

daha detaylı sanayiye anlatılacaktır.)  

 

• 5 Ağustos 2022 ÇŞ&İD ve TOBB Kimya Sanayi Meclisi iş birliği ile KKDIK süreçlerine 

ilişkin sektörel değerlendirme toplantısının çıktıları 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kimya Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen KKDIK 

süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantısına TKSD olarak katılım gerçekleştirdik. Açılış 

konuşmalarını Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Erceber’in yaptığı toplantıda 

KKDIK süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır. Daha önceki toplantılarda aktarılanlara 

ek yeni bir bilgilendirme olmamak ile birlikte Bakanlığa iletilen kayıt dosyası sayısının 370’e 

ulaştığı bilgisi aktarılmıştır. Kimyasalların Kaydı ve Sınıflandırılması Şube Müdürü Ethem 

Yanar Bey Sanayi’de gelecek her türlü öneriye açık olduklarını belirterek, katılımcılar her 

konuda kendilerine önerilerde bulunmasını istemiştir. 

 

• Güncel Durum (Sorun ve Sıkıntılar) 

 

Ali Ş. Gündoğan, kayıt sürecinin ortasına gelindiği bu dönemde, gönderilen kayıt dosya 

sayısını da dikkate alarak süreç ile ilgili katılımcıların görüşlerine yer vermiştir.  

 

Toplantıyı kapatmadan önce Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın da talebine 

istinaden, KKDIK yönetmeliğinde daha fazla farkındalık yaratmak adına gelecek Eylül ayında 

Cefic/ECHA/Bakanlık ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı bir organizasyon düzenlenmesi 

konusu TKSD’nin planı dahilinde olduğu tüm grup üyeleri ile paylaşılmıştır. 

 

Toplantıyı dahilinde Ali Ş. Gündoğan, soru, sorun ve önerileri almak üzere tüm 

katılımcılara söz veriştir.  

1. Çevrimiçi toplantılardan öte, toplantıların mümkünse fiziksel veya hybrid olarak 

yapılması talep edilmiştir. Yönetim Kurulunun -artan Covid-19 vakalarını göz önünde 

bulundurarak- fiziki toplantıya sıcak bakmadığı ancak ileriki dönemde sürecin 

gidişatına göre böyle bir olasılığın değerlendirilebileceği belirtilmiştir.  
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2. Corteva firmasından Didem Ergün Biosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı 

bir ürünün içerisinde bulunan eşformülanların KKDIK kayıt kapsamına girip 

girmediğine ilişkin olarak TKSD çatısı altında bir resmi yazının yazılması önerisini tüm 

platform üyeleri ile paylaşmıştır. TKSD’nin pek çok üyesini ilgilendirebileceğini 

düşüncesi ile böyle bir resmi yazının yazılmasına kadar verilmiştir.  

Aksiyon 2: Konuya ilişkin Corteva firmasından Didem Ergün ile BASF Turk firmasından 

Zeynep Çakır konuya ilişkin taslak bir doküman hazırlayarak Ali Ş. Gündoğan’a iletecek 

ve akabinde var ise düzeltmeler yapılarak yazı Kimyasalların Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı ile paylaşılacaktır. 

3. Eylül/Ekim aylarında Cefic/ECHA/Bakanlık katılımcılarının da olduğu organizasyonun 

içeriği ile ilgili sorulan soruya istinaden, Ekim ayının başına Cefic’in 50. Yılı 

kutlamalarından dolayı toplantının Ekim ayı ortaları veya sonlarına doğru yapılacağı 

ve genel anlamda KKDIK Yönetmeliği kapsamında farkındalığın daha fazla 

arttırılmasına yönelik olacağı bilgisi aktarılmıştır. 

4. Corteva firmasından Didem Ergün CLP ve SEA yönetmelikleri arasındaki farklılıklar 

konusunda bilgilendirmeni yapılmasını mümkün ise mevcut konuların öncelik sırasına 

göre gelecek toplantının gündemine alınmasını talep etmiştir. Bu talebin gündemdeki 

diğer konuların yoğunluğuna göre gelecek en yakın toplantıda gündeme alınacağı 

belirtilmiştir.  

5. Corteva firmasından Didem Ergün, bazı firmaların kullanmış olduğu OR Trustee 

uygulamasının detaylarına ilişkin olarak gelecek toplantılarda bir bilgilendirme yapılıp 

yapılamayacağı konusunu gündeme getirmiştir. Bu konuyla ilgili firmaların onayı 

olursa bu konunun gündeme alınabileceği belirtilmiştir.  

 

5. Kapanış  

 

Özet olarak, KKDIK yönetmeliği çerçevesinde kayıt döneminin ortalarına gelindiği bu 

dönemde bugün konuşulanlar dahilinde herkese sürecin uzatılmayacağı şekilde çalışmalara 

devam etmesini önerilmiş, sürecin zamanında tamamlanması için endüstrinin beraber hareket 

etmesi gerektiği vurgulanmıştır.  Ali Ş. Gündoğan, bir sonraki toplantının 13 Ekim 2022 

Perşembe günü gerçekleştirileceğini paylaşarak toplantıyı kapatmıştır. 
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